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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.05/2015 ««ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»»

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. του άρθρου 98 ν. 4368/2016 (Α' 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις».
3. του ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις»,
4. 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,
5. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
6. του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
7. του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8. της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»,
9. του άρθρο 5 του ν.4155/2013 (A΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»,
10. του ν. 3886/2010 (Α΄ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007
(L335)»,
11. 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»,
12. του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,
13. του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
14. του Ν. 3580/2007 (Α΄134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»,
15. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις»,
16. του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄/279/10-11-2005)
«Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,
17. του ν. 2955/2001 (Α΄ 256) «Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των
ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».
18. του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
19. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
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20. του Ν. 2286/1995 (Α΄19) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»,
21. του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 (Α΄43) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν
γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της
Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί των Τίτλων με Λογιστική
Μορφή (Άυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις»,
22. του ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα»,
23. του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία»,
24. του Π.Δ 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
τις αποφάσεις και τα έγγραφα :
1. την με αριθμ. Π1 2380/2012 (Β΄ 3400) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
2. την 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 Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
3. την αριθμ. ΠΟΛ.1163/3-7-13 (Β΄1673) υπουργική απόφαση «Όροι και διαδικασία
είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου», όπως κάθε
φορά αυτή ισχύει,
4. την αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (Β΄2198) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών- Ανάπτυξης-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων»,
5. την αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348 (Β΄ 32) Υπουργική Απόφαση «Αρχές και κατευθυντήριες
οδηγίες ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
6. την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π /οικ.36932/17.03.2009 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και Διαδικασία
είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των
τιμολογίων των Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας»,
7. την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
8. την αριθμ. 5804/2014 ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υγείας (Φ.Ε.Κ.
3261/04-12-2014) «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων
των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015
με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
9. την αριθμ. 6484/2014 Υπουργική (Β΄ 3693) «Ορισμός Φορέων διενέργειας του
Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και
Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη
συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών…»,
10. την υπ’ αριθ. 6η/09-03-2015 απόφαση του ΔΣ του Γ.Ν. Σερρών (Θέμα οικ.15ο) έγκρισης
ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014 και
Παράτασης του ΠΠΥΥ 2010-2011-2012,
11. την αριθμ. 15/20.01.2017 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Σερρών «Τροποποίηση της
αριθ. 398/27.12.2016 απόφασης του Διοικητού του Γ.Ν. Σερρών για τον ορισμό
επιτροπής ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών των διαγωνισμών προμήθειας
ειδών και ανάθεσης Υπηρεσιών για το έτος 2017»,
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12. την αριθμ. 16/24-01-2017 απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου «Τροποποίηση της
αριθμ.238/07-07-2015 απόφασης του Διοικητή του Γ.Ν. Σερρών Ορισμού επιτροπών
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών/διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών του
Γ.Ν. Σερρών σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014»,
13. την υπ’ αριθμ. 5957/2016 (Β΄ 4221) Υπουργική απόφαση «Εκ νέου παράταση του
Προγράμματος Προμηθειών, υπηρεσιών, Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2010 και των
Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών
2011,2012, 2013, 2014»,
14. την υπ’ αριθ. 29η/18.12.2015 απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Σερρών (θέμα 34ο οικ.)
«Υποβολή πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του Δ.05/2015 Δημόσιου
Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών
«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» CPV 33698100-0, Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014,
15. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47377/16.02.2016 έγγραφο του ΕΚΑΠΤΥ προς την ΕΠΥ έγκρισης
των τεχνικών προδιαγραφών του Δ.05/2015 Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού
«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» CPV 33698100-0, Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014,
16. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16456/30.12.2016 περίληψη διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Δ.05/2015
Ηλεκτρονικού Ανοιχτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» CPV 33698100-0, Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014,
17. Την με α/α 135 και αριθμ. πρωτ. 1069/31-01-2017 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης
του Γ.Ν. Σερρών (ΑΔΑ:70OO469071-ΣΩΚ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» CPV 33698100-0, Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014, με ταυτόχρονη παραχώρηση
συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για δώδεκα (12) μήνες,
αριθμ. διακήρυξης Δ.05/2015, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας
ποσότητας των συνολικών ειδών ή ενός μόνο είδους, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται
αναλυτικά στα συνημμένα ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακηρύξεως και
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται
στο ποσό των 122.013,38€ άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1359.01.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(Β΄2677) :
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
ΣΤΗΝ
ΠΥΛΗ
ΕΣΗΔΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
10.02.2017,
10.02.2017,
03.03.2017
09.03.2017
ΠΥΛΗ
ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΑ:
ΗΜΕΡΑ:
www.promitheus.gov.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ
ΩΡΑ: 23:59
ΩΡΑ: 11:00
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Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν
προσφορά μετά την υποβολή της. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.
Οι υποβαλλόμενες στον διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για
τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες (365) προσμετρούμενες από την επομένη της
ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
Ενώσεις/Κοινοπραξίες αυτών ή Συνεταιρισμοί, που πληρούν τους όρους, που καθορίζονται
στην Ενότητα 2.2.1 «Δικαίωμα Συμμετοχής» της παρούσας Διακηρύξεως.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής. O κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν
την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων(http:www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/DigitalSi
gnatures/Supervised List.html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία
εγγραφής, που περιγράφεται στην Ενότητα 2.4.2.1 «Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών»
της παρούσας Διακηρύξεως.
Κάθε θέμα που αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί προμηθειών
δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν.
Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
που επισυνάπτονται στην παρούσα Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I
–ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΑΚΟΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Κάτω των ορίων
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Τακτικός Προϋπολογισμός
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
33698100-0
Κ.Α.Ε
1359.01
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Έως του ποσού των εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων
δεκατριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (122.013,38€)
άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέση τιμής-ποιότητας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δ.05/2015
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 38636,38637, 38638, 38639, 38640, 38641
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ : Στη διαδικτυακή πύλη
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2ο χ.λ.μ. Ε.Ο ΣερρώνΔράμας, Τ.Κ 62100, Τμήμα Προμηθειών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
10.02.2017, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Στη διαδικτυακή πύλη
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: 03/03/2017 ΗΜΕΡΑ:
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ:23:59 στη διαδικτυακή πύλη
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα στοιχεία και τα
δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη
μορφή εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
αναδόχων θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) στις
09/03/2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ 11:00Π.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην ενότητα 1.3 της
Διακήρυξης
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Δώδεκα (12) μήνες
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην ενότητα 6.1 της
Διακήρυξης
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ, 4Η Υ.ΠΕ.,
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ΚΑΙ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

1

Η παράδοση των αντιδραστηρίων θα γίνεται τμηματικά
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη διαβίβαση της
παραγγελίας
Η παράδοση του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει εντός
τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
νόμιμες κρατήσεις.
 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: 4%
 ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ: 2%
 ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ: 0,06%
 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ1 :0,02%
30.12.2016

30.12.2016

10.02.2017

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση
της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του 4412/2016.
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1.
1.1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
2ο Χ.Λ.Μ Ε.Ο ΣΕΡΡΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ
62100
ΕΛΛΑΔΑ
2321351290
2321094766
xaitoglou@hospser.gr
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
www.hospser.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ (Νοσοκομείο) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 1359.01 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Φορέα.
1.3 Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»
με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Γενικού
Νοσοκομείου Σερρών και των Κέντρων Υγείας του Νομού Σερρών, στο πλαίσιο υλοποίησης
του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, CPV 336981000 με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των συνολικών ειδών
ή ενός μόνο είδους.
Η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 151.296,59€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
122.013,38€ ΦΠΑ:
29.283,21€).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης, αν η
συνολική αξία των ειδών είναι μικρότερη της εκτιμώμενης και έως του ποσού αυτής, για τρείς
μήνες με μονομερή απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα παράτασης των συμβάσεων με μονομερή απόφαση του
Διοικητή του Νοσοκομείου, για τρείς μήνες και μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού –οικονομικού
αντικειμένου (χρονική παράταση).
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, με αιτιολογημένη εισήγηση του
δύναται να προτείνει τη κατακύρωση της σύμβασης για μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που
δεν υπερβαίνει το 50%. Για την κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου
ποσοστού, απαιτείται η προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση των Συμβάσεων πριν από
τη λήξη τους, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Προμηθευτή, χωρίς
αποζημίωσή του, εφόσον για το είδος του Διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί
αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του
Υπουργείου Υγείας ή άλλη αρμόδια Αρχή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που είναι σε ισχύ, η
οποία θα αφορά και την Αναθέτουσα Αρχή.
Τα είδη, οι ποσότητες και η εκτιμώμενη αξία ανά είδος του διαγωνισμού παρατίθενται
αναλυτικά παρακάτω (Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών στο Παράρτημα Ι):
A/A

1

2

ΣΥΣΤ
ΗΜ.
ΑΡΙΘ
ΜΟΣ
Ε.ΣΗ.
ΔΗ.Σ.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΕΟΚΕΕ

38636

ΚΩΔ.
ΤΜΗΜ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΩΝ

09-04-01

14.02.01.09.001
14.02.01.10.001
14.02.01.05.001
14.03.04.03.001

09-04-01-01
09-04-01-02
09-04-01-03
09-04-01-04

14.02.01.05.001

09-04-01-05

14.02.01.01.001

09-04-01-06

38637
09-04-02

14.01.11.11.001

3
4

38638
38639

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
Πλάκες για Gram (-)
Πλάκες Gram (+)
Πλάκες για αναερόβια
Πλάκες για μύκητες
Πλάκες για απαιτητικά
μικρόβια
Πλάκες για ΜΙC
Streptococcus pneumoniae

09-04-02-02

14.01.11.11.001

09-04-02-03

11.70.02.03.001

09-04-03

09-04-04

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ
ΕΞΕΤ.
ΣΕ €

Φιαλίδια ενηλίκων για
αναερόβια μικρόβια με
ουσίες αδρανοποίησης
αντιβιοτικών
Παιδιατρικά φιαλίδια με
ουσίες αδρανοποίησης
αντιβιοτικών
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
(ΤΑΙΝΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ
ΟΥΡΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΟ
ΑΝΑΛΥΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕLISA)

ΕΚΤΙΜΩ
Μ. ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
ΣΕ €

ΕΚΤΙΜΩ
Μ. ΑΞΙΑ
ΜΕ
Φ.Π.Α.
ΣΕ €

3.380
ΠΛΑΚΑ
ΠΛΑΚΑ
ΠΛΑΚΑ
ΠΛΑΚΑ

2.640
800
40
60

11,09
11,09
10,09
10,09

39.991,80
29.277,60
8.872,00
403,60
605,40

49.589,83 €
36.304,22
11.001,28
500,46
750,70

ΠΛΑΚΑ

20

11,39

227,80

282,47

ΠΛΑΚΑ

60

10,09

605,40

750,70

16.000,00

19.840,00

ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Φιαλίδια ενηλίκων για
αερόβια μικρόβια με ουσίες
αδρανοποίησης αντιβιοτικών

09-04-02-01

14.01.11.11.001

ΜΟΝΑΔ.
ΜΕΤΡ.

ΦΙΑΛΙΔ.

1.900

4,00

7.600,00

9.424,00

ΦΙΑΛΙΔ.

1.500

4,00

6.000,00

7.440,00

ΦΙΑΛΙΔ.

600

4,00

2.400,00

2.976,00

ΤΑΙΝΙΑ

20.000

0,42

8.400,00

10.416,00

18.969,60

23.522,30

8.544
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18.10.01.01.001
18.10.01.05.001
18.10.01.12.001
18.10.01.13.001
18.10.01.11.001
18.10.01.14.001
18.10.01.10.001
18.10.90.10.001

09-04-04-01
09-04-04-02
09-04-04-03
09-04-04-04
09-04-04-05
09-04-04-06
09-04-04-07
09-04-04-08

(ELISA) ANA
(ELISA)ds DNA
(ELISA) anti SS-A
(ELISA) anti SS-B
(ELISA) anti Sm
(ELISA) anti Sm/RNP
(ELISA) anti-Scl-70
(ELISA) anticardiolipin IgG

ΕΞΕΤΑΣ.
ΕΞΕΤΑΣ.
ΕΞΕΤΑΣ.
ΕΞΕΤΑΣ.
ΕΞΕΤΑΣ.
ΕΞΕΤΑΣ.
ΕΞΕΤΑΣ.
ΕΞΕΤΑΣ.

18.10.90.10.001

09-04-04-09

(ELISA) anticardiolipin IgM

ΕΞΕΤΑΣ.

18.10.90.04.001

09-04-04-10

ΕΞΕΤΑΣ.

18.10.90.04.001

09-04-04-11

18.10.90.09.001
18.10.90.10.001
18.10.90.02.001

09-04-04-12
09-04-04-13
09-04-04-14

(ELISA) β2-glucoprotein
IgG
(ELISA) β2-glucoprotein
IgM
(ELISA) p-ANCA
(ELISA) c-ANCA
(ELISA) AMA
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ –
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ
Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών
Ορού

5

09-04-05

38640
18.01.01.30.001
18.01.01.31.001
6

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

38641

14.02.05.21.001
14.02.05.01.001
14.03.06.01.003
14.02.05.02.001
14.02.05.21.001
14.02.05.02.001
14.02.02.01.001
14.02.05.02.001
14.02.05.21.001
14.02.05.02.001
14.02.05.21.001

09-04-05-01

1920
576
576
576
576
576
576

2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08

3.993,60
1.198,08
1.198,08
1.198,08
1.198,08
1.198,08
1.198,08

4.952,06
1.485,62
1.485,62
1.485,62
1.485,62
1.485,62
1.485,62

288

2,60

748,80

928,51

288

2,60

748,80

928,51

288

2,08

599,04

742,81

288
864
864
288

2,08
2,60
2,60
2,08

599,04
2.246,40
2.246,40
599,04

742,81
2.785,54
2.785,54
742,81

ΕΞΕΤΑΣ.
ΕΞΕΤΑΣ.
ΕΞΕΤΑΣ.
ΕΞΕΤΑΣ.

15.562,00
2.500

12.550,00

ΕΞΕΤΑΣ.

2.000

2,20

4.400,00

5.456,00

ΕΞΕΤΑΣ.

500

16,30

8.150,00

10.106,00

26.101,98

32.366,46

Ανοσοκαθήλωση ορού
09-04-05-02
09-04-06

09-04-06-01

09-04-06-02
09-04-06-03
09-04-06-04

ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚOY
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ
ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΧΕΡΙ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΣΚΟΙ ΝΟVOBIOCIN
ΔΙΣΚΟΙ ΟΞΕΙΔΑΣΗΣ
ΔΙΣΚΟΙ ΟΠΤΟΧΙΝΗΣ

09-04-06-05

ΤΕΣΤ

1.500

3,447

5.170,50

6.411,42

ΔΙΣΚΟΙ
ΔΙΣΚΟΙ
ΔΙΣΚΟΙ

15.000
500
250

0,043
0,044
0,120

645,00
22,00
30,00

799,80
27,28
37,20

ΔΙΣΚΟΙ

500

0,100

50,00

62,00 €

ΔΙΣΚΟΙ

250

0,104

26,00

32,24

ML

1.500

0,049

73,50

91,14 €

ML

6.000

0,035

210,00

260,40 €

ML

1.000

0,030

30,00

37,20

ML

75

1,853

138,98

172,34 €

ΤΕΣΤ

300

10,710

3.213,00

3.984,12

ΤΕΣΤ

40

3,700

148,00

183,52

ΔΙΣΚΟΙ ΒΑΚΙΤΡΑΚΙΝΗΣ
09-04-06-06

6.7

14.01.08.90.900

09-04-06-07

6.8

14.01.08.20.001

09-04-06-08

ΧΡΩΣΗ ZIEHLNEELSEN ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ- ΤΩΝ 250ml
ΑΝΑ ΦΙΑΛΗ
ΧΡΩΣΗ GRAM- ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤΤΩΝ 250ml ΑΝΑ ΦΙΑΛΗ
DECOLOURISING SOLUTION
GRAM ΧΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-500 ή 1000ml

6.9

14.01.08.20.001

09-04-06-09

6.10

14.01.04.51.001

09-04-06-10

6.11

14.02.02.07.001
14.02.05.26.001

09-04-06-11

6.12

14.01.04.38.001

09-04-06-12

KΙΤ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΤΥΕΛΩΝ ΜΕ
ΑΚΕΤΥΛΟΚΥΣΤΕΪΝΗ ΓΙΑ
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ.
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟ
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
(UREAPLASMA-HOMINIS)
ΚΑΙ ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ

ΑΓΑΡ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
(UREAPLASMA-HOMINIS)
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ
ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ. ΝΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ, ΘΕΤΙΚΟΣ
ΜΑΡΤΥΡΑΣ, ΣΤΥΛΕΟΙ
ΛΗΨΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
BUFFERPBS
6.13

15.70.01.01.002

09-04-06-13

6.14

15.70.01.01.002

09-04-06-14

6.15

14.02.02.06.001

09-04-06-15

6.16

14.02.02.06.001

09-04-06-16

6.17

14.02.02.90.900

09-04-06-17

6.18

14.03.04.03.001

09-04-06-18

6.19

14.03.06.90.900

09-04-06-19

6.20

15.70.01.07.002

09-04-06-20

15.70.01.03.002
6.21

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ
ΜΕ
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΠΟ ΚΟΛΠΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΙ
ΟΥΡΑ
ΚΙΤ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
NEISSERIA-HAEMOPHILUS
+ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΣ
4ΩΡΩΝ
ΚΙΤ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ
GRAMNEGATIVE (-) ΚΑΙ
GRAMPOSITIVE (+),
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΣ
4ΩΡΩΝ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
GRAMNEGATIVE ΜΕ 12
καλλιεργητικά υλικά
(agarmedia)
KIT ΤΑΧΕΙΑΣ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΥΚΗΤΩΝ, ΕΝΤΟΣ 4 ΩΡΩΝ
ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ,
TESTΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Candidaspp
ΣΕΑΝΤΙΜΥΚΗΤΗΣΙΑΚΑ
ΕΝΤΟΣ 24 ωρών με 4
υποδιπλάσιες αραιώσεις
LATEX ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΘ.
ΑΙΤΙΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΣΕ
ΕΝΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ βΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΟΜΑΔΑΣ
Α ΣΕ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ

09-04-06-21

09-04-06-22
15.70.01.09.001
15.70.01.90.900

6.23

300

6,510

1.953,00

2.421,72

ΤΕΣΤ

100

1,490

149,00

184,76

ΤΕΣΤ

20

6,500

130,00

161,20

ΤΕΣΤ

20

7,000

140,00

173,60

ΤΕΣΤ

75

5,736

430,20

533,45 €

ΤΕΣΤ

20

7,500

150,00

186,00

ΤΕΣΤ

10

43,535

435,35

539,83

ΤΕΣΤ

30

8,167

245,01

303,81 €

ΤΕΣΤ

250

1,150

287,50

356,50

ΤΕΣΤ

20

24,170

483,40

599,42

ΤΕΣΤ

22

20,00

440,00

545,60

11.000

0,080

880,00

1.091,20

12.000

0,070

840,00

1.041,60

1.500

0,065

97,50

120,90

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ
LEGIONELLA ΣΤΑ ΟΥΡΑ

15.01.05.01.002
6.22

ΤΕΣΤ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΑ
ΟΥΡΑ
09-04-06-23
ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

6.24

6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30

14.01.04.26.001
14.01.04.45.001
14.01.04.26.001
14.01.04.45.001
14.01.04.37.001
14.01.04.45.001
14.01.04.25.001
14.01.04.45.001
14.01.04.45.001
14.01.04.45.001
14.01.04.45.001

ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ

GR

MAC CONKEY ME CRYSTAL
VIOLET

GR

SΑBOURAUD

GR

SS

GR

MH
SELENITE BROTH
BRAIN HEART INFUSION
BROTH

GR
GR

1.000
3.000
500

0,076
0,096
0,140

76,00
288,00
70,00

94,24
357,12
86,80

GR

500

0,198

99,00

122,76 €

09-04-06-24

09-04-06-25
09-04-06-26
09-04-06-27
09-04-06-28
09-04-06-29
09-04-06-30
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14.01.04.45.001
6.31

ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ
09-04-06-31

6.32
14.02.03.20.001
6.32.1
6.32.2

09-04-06-32
14.02.03.20.001
14.02.03.20.001

6.32.3

09-04-06-33
09-04-06-34

14.02.03.20.001
6.32.4

09-04-06-35
14.02.03.20.001

6.32.5

09-04-06-36
14.02.03.20.001

6.32.6

09-04-06-37
14.02.03.20.001

6.32.7

09-04-06-38

6.33
6.33.1
6.33.2
6.33.3
6.33.4

14.02.03.20.001
15.01.90.14.001
14.02.03.20.001
15.01.90.14.001
14.02.03.20.001
15.01.90.14.001
14.02.03.20.001
15.01.90.14.001
14.02.03.20.001
15.01.90.14.001

6.34

ΑΝΤΙΟΡΟΙ ΓΙΑ
ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ
SALMONELLA O9
MONOVAL
SALMONELLA H-g
MONOVAL
SALMONELLA O4,5
MONOVAL
SALMONELLA H-m
MONOVAL
SALMONELLA H-i
MONOVAL
SALMONELLA POLYVAL O
A-S
SALMONELLA POLYVAL O
A-G
ΣΙΓΚΕΛΛΑ ΠΛΗΡΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
SHIGELLA FLEXNERI

09-04-06-39

GR

500

0,070

35,00

43,40

ML

2

32,500

65,00

80,60

ML

2

66,500

133,00

164,92

ML

2

32,500

65,00

80,60

ML

2

49,000

98,00

121,52

ML

2

30,000

60,00

74,40

ML

2

45,000

90,00

111,60

ML

2

49,000

98,00

121,52

ML

2

28,000

56,00

69,44

ML

2

49,000

98,00

121,52

ML

2

31,000

62,00

76,88

ML

2

49,000

98,00

121,52

ML

3

48,333

145,00

179,80 €

ΤΡΥΒΛΙΑ

100

1,130

113,00

140,12

ΤΕΣΤ

25

9,880

247,00

306,28

ΤΕΣΤ

125

1,800

225,00

279,00

ΤΕΣΤ

20

1,180

23,60

29,26

Τ/Μ

300

2,170

651,00

807,24

Τ/Μ

200

2,475

495,00

613,80

Τ/Μ

40

2,325

93,00

115,32

Τ/Μ

500

0,381

190,50

236,22 €

Τ/Μ

100

1,386

138,60

171,86

ML
ML
ML

15
25
25

0,720
0,720

10,80
18,00

13,39
22,32

0,720

18,00

22,32

SHIGELLA BOYDII POL C3
09-04-06-40
09-04-06-41

SHIGELLA SONNEI PHASE l
MON
SH. DYSENTERIAE POL A1-7

09-04-06-42
ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΓΙΑ E.coliEPEC,
Ο-157 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
09-04-06-43
ΧΡΩΜΟΓΟΝΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΤΟΙΜΟ ΑΓΑΡ ΓΙΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ

6.35

14.01.04.41.001

09-04-06-44
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΞΙΝΩΝ Α ΚΑΙ Β ΤΟΥ
CLOSTRIDIUMDIFFICILLE,
ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ

6.36

15.70.01.06.001

09-04-06-45

6.37

15.04.80.06.002

09-04-06-46

6.38

14.01.04.22.001

09-04-06-47

6.39

14.01.04.45.001

09-04-06-48

14.01.04.43.001
6.40

6.41

09-04-06-49

14.01.04.45.001

09-04-06-50

14.01.04.45.001
6.42

6.43

6.46

ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ
ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
ΣTΥΛΕΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

09-04-06-51
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
ΣTΥΛΕΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΓΙΑ
ΛΗΨΗ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ)
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

14.01.04.55.001

6.44
6.45

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΥ ROTA ΜΕ
ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ ΣΤΑ
ΚΟΠΡΑΝΑ
ΥΛΙΚΟ LOWENSTEIN
JENSEN AGAR
ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ CO2,
ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

09-04-06-52
15.01.90.01.001
15.01.10.03.001
15.01.10.03.001

09-04-06-53
09-04-06-54
09-04-06-55

WRIGHT ΑΝΤΙΓΟΝΟ
ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ
WIDAL— ΑΝΤΙΓΟΝΟ Ο
WIDAL— ΑΝΤΙΓΟΝΟ Η
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6.47

15.01.90.01.003

09-04-06-56

6.48

15.05.10.04.001
14.05.02.90.900

09-04-06-57

6.49

12.70.05.02.001

09-04-06-58

6.50

11.70.03.01.001

09-04-06-59

ROSE-BENGAL
TEST ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ –
ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
TEST ΚΥΗΣΗΣ ΜΕ
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΤΕΣΤ

700

0,145

101,50

125,86

ΤΕΣΤ

300

0,731

219,30

271,93 €

ΤΕΣΤ

2.000

0,170

340,00

421,60

200

1,188

237,60

294,62

ΤΕΣΤ

20.000

0,076

1520,00

1884,80

ΤΕΣΤ

2.160

0,875

1.890,00

2.343,60 €

ΤΕΣΤ

360

1,388

499,68

619,60 €

ΤΕΣΤ
GR

40
10

9,352
11,000

374,08
110,00

463,86 €
136,40 €

ML

1.000

0,16500

165,00

204,60 €

ML

200

1,8369

367,38

455,55 €

ΤΕΣΤ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ 10
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΜΕ
ΣΥΝΟΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
6.51

11.70.02.02.001

09-04-06-60
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ

6.52

18.10.01.01.001

09-04-06-61

6.53

18.10.01.05.001

09-04-06-62

6.54
6.55

14.02.05.21.001
14.02.05.21.001

09-04-06-63
09-04-06-64

6.56

14.02.05.21.001

09-04-06-65

6.57

14.02.05.21.001

09-04-06-66

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ –dsDNA
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ TEST ΜΕ
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ PH
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΙΜΙΠΕΝΕΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΡΒΑΠΕΜΕΝΑΣΩΝ ΣΕ
ΣΤΕΛΕΧΗ
ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ, P.
AERUGINOSA ΚΑΙ
ACINETOBACTERΑΠΟ
ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΥ
ΕΝΤΟΣ 2 ΩΡΩΝ

PHENYLBORONIC ACID
0.5 M EDTA
ETHYLENEDIAMINETETR
AACETIC ACID SOLUTION
DIMETHYL SULFOXIDE
(DMSO

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της διαδικασίας σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως οι
διατάξεις και αποφάσεις που αναφέρονται ρητά στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας
Αρχής για την προκήρυξή του διαγωνισμού ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
1.5 Προθεσμία υποβολής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 03.03.2017 και ώρα 14.00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήματος την 09.03.2017 και ώρα 11.00π.μ.
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1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακηρύξεως) του Διαγωνισμού δημοσιεύθηκε :
1. Στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (30-12-2016)
2. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (30-122016)
3. Στον Ελληνικό Τύπο (αποστολή προς δημοσίευση: 30-12-2016)
Α. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΑΘΗΝΩΝ
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ. ΠΡΟΟΔΟΣ- ΣΕΡΡΩΝ
Δ. ΣΗΜΕΡΙΝΗ- ΣΕΡΡΩΝ
Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΣΕΡΡΩΝ
4. Αναρτήθηκε στους πίνακες ανακοινώσεων της 4Η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης, σε
Επιμελητήρια (Εμπορικό – Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Εμπορικό
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών) και στο Δήμο Σερρών.
5. Στον ιστοχώρο της Αναθέτουσας Αρχής (www.hospser.gr).
Καταχώρηση του πλήρους κείμενου της παρούσας Διακηρύξεως:
1. Στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(www.promitheus.gov.gr) (10.02.2017).
2.Στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(www.promitheus.gov.gr) (10.02.2017), όπου έλαβε τους παρακάτω συστημικούς αριθμούς.
3. Στον ιστοχώρο της Αναθέτουσας Αρχής (www.hospser.gr).
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η παρούσα Διακήρυξη
Δ.05/2015 με τα Παραρτήματα (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, IV, V) της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 (έξι)
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) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
γ)Για λόγους που προκύπτουν και που επιβάλλονται για τη σωστή τήρηση της διαδικασίας του
διαγωνισμού.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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).
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 εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά
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την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της
05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται 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 υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς..
Ωστόσο, η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται, να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί
σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση
της Συμβάσεως.
3. 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 αυτή μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε
περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα η περισσότερα είδη, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ του/των προσφερόμενου/ων
ειδών.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα
2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά
ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
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2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 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 απόφασηςπλαίσιο 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, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά 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.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων,
εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί 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 παρ. 2 του άρθρου
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί
να μην αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής
σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη
διαδικασία.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε
μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση
ότι αποδεδειγμένα 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
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις.
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 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.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
22

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.05/2015 ««ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»»
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας του είδους για το οποίο
υποβάλλουν προσφορά, για τα έτη 2014, 2015, 2016. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, ο
οικονομικός φορέας αναφέρει την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
α) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρείς (3) συμβάσεις προμηθειών του προσφερόμενου ή
αντίστοιχου είδους για τα έτη 2014, 2015, 2016,
β) να διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, εμπειρία για την εκτέλεση της σύμβασης.
γ) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους
υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και τεχνικής υποστήριξης.
δ) να διαθέτουν, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσουν, τα οποία δεν
χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,
ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πληρούν όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν.
4412/2016 και να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους διαπιστευμένους οργανισμούς :
α) Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο της προσφέρουσας και της κατασκευάστριας εταιρείας
β)Βεβαίωση της αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348 (Β΄ 32) Υπουργικής Απόφασης «Αρχές και
κατευθυντήριες οδηγίες ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
γ)Πιστοποιητικά σήμανσης των προϊόντων (CE), στα οποία αναγράφονται το μοντέλο και ο
τύπος των προσφερόμενων ειδών.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης .
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα (Παράρτημα ΙΙ) το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες
της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη
μορφή είναι αναρτημένο στην Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr .
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα
Αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 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
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. 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 καταγωγής ή της
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα
με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, προσκομίζουν σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων για τα έτη
2014, 2015, 2016, στα οποία να φαίνεται ο ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών. Εάν ο
οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω, μπορεί να
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
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έγγραφο, το οποίο κατά τη κρίση της Αναθέτουσα αρχής θεωρείται κατάλληλο και αποδεικνύει
την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν :
α) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις προμηθειών του
συγκεκριμένου ή αντίστοιχου είδους για τα έτη 2014, 2015, 2016 με μνεία για κάθε παράδοση
του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα τα υλικά, τις
ποσότητες, την αξία, τις ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης .
β) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συνεργασίας και περάτωσης συμβάσεων αντίστοιχων
προμηθειών από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης ή τους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους
υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και την παροχή τεχνικής υποστήριξης με αναφορά
στους τίτλους και τη διάρκεια σπουδών τους.
δ)Αποδεικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά) της εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού
της επιχείρησης ως προς τον έλεγχο ποιότητας και την παροχή τεχνικής υποστήριξης.
ε) Διαφημιστικά φυλλάδια και φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσουν, τα οποία δεν
χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :
α) Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο της προσφέρουσας και της κατασκευάστριας εταιρείας
β) Βεβαίωση της αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348 (Β΄32) Υπουργικής Απόφασης «Αρχές και
κατευθυντήριες οδηγίες ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
γ) Πιστοποιητικά σήμανσης των προϊόντων (CE), στα οποία αναγράφονται το μοντέλο και ο
τύπος των προσφερόμενων ειδών.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά
την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
26

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.05/2015 ««ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»»
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. 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, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.
2.3 Κριτήριο Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α - Τεχνικές Προδιαγραφές – Ποιότητα – Απόδοση
ΑΝΑΛΥΤΕΣ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές
Κ1
30%
Ποιότητα, αποδοτικότητα (αριθμός δειγμάτων, αριθμός
Κ2
15%
εξετάσεων), τεχνολογία, ταχύτητα και αξιοπιστία
λειτουργίας (ακρίβεια, επαναληψιμότητα), απλότητα
στο χειρισμό και τη λειτουργία του οργάνου,
συμβατότητα με τρέχουσες μεθόδους, ύπαρξη
συστήματος ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος,
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα
Κ3
15%
όργανα (Αναλυτές) αξιοπιστία, ακρίβεια,
επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων, ευχέρεια
ανασύστασης και χρήσης.
Διάρκεια χρήσεως – συνθήκες συντήρησης.
Κ4
5%
Συσκευασία
(καταλληλότητα
–
σημάνσεις).
Κ5
5%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
70%
ΟΜΑΔΑ Β- Εκπαίδευση και Τεχνική Υποστήριξη
Εκπαίδευση προσωπικού – χειριστών για τους
Κ6
15%
Αναλυτές.
Eγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά
Κ7
15%
και εργασία για τους αναλυτές
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
30%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
100%
Β. ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ
ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 38641)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
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ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Κ1
Κ2

Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές
Ποιότητα, ακρίβεια και πλήρης συμβατότητα με τα
αντίστοιχα όργανα (Αναλυτές) αξιοπιστία,
επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων, ευχέρεια
ανασύστασης και χρήσης.
Διάρκεια χρήσεως – συνθήκες συντήρησης.
Κ3
Συσκευασία (καταλληλότητα – σημάνσεις).
Κ4
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΟΜΑΔΑ Β
Αξιοπιστία, και επιστημονική εμπειρία του οίκου
Κ5
παραγωγής της εταιρείας στο αντικείμενο
Αξιοπιστία και συνέπεια αντιπροσώπου Ελλάδος,
Κ6
προηγούμενη εμπειρία στην διάθεση παρομοίων
Αντιδραστηρίων σε άλλα Νοσοκομεία
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

30%
20%

10%
10%
70%
15%
15%

30%
100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της
προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την
βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο
που ακολουθεί.
Προσφερθείσα τιμή
Λ =
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς
Επισημαίνεται ότι η βαθμολογία και η κατάταξη των προσφορών των αντιδραστηρίων του
Μικροβιολογικού εργαστηρίου που δουλεύονται στο χέρι (συστημικος αριθμός: 38641) θα γίνει
από την Επιτροπή Αξιολόγησης και θα αποτυπωθεί στο πρακτικό της και δεν θα ληφθεί υπόψη
η κατάταξη του ηλεκτρονικού συστήματος.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος ή των συνολικών ειδών.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «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 ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ.
3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»:
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
1.Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γεν. Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών.
2.Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
3. Οι οικονομικοί φορείς– χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική
-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XΙ Β για τις δημόσιες συμβάσεις
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προμηθειών του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του
σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υποψήφιος χρήστης
ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του
αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής προσφοράς τους
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καλούνται να συμπληρώσουν με τα στοιχεία
τους το Ειδικό Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόμενων (λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο:
Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων) που βρίσκεται αναρτημένο στο πεδίο
του εν λόγω διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία το εν
λόγω έντυπο οι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση καλούνται να το αποστείλουν εγκαίρως
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια
το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο
θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
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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 ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 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 σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).
Το ΤΕΥΔ 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 : (α) 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,
(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75,
76 και 77.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες
της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης (άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της
ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, προθεσμίας.
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5
και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην Ενότητα «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις
του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά
(υλικό τεκμηρίωσης), όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια (prospectus) βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών με βάση το κριτήριο ανάθεσης. Οι
οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Με την τεχνική προσφορά υποβάλλονται :
1) Φύλλο συμμόρφωσης, επί ποινή απόρριψης, συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες και
επεξηγήσεις του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές- Απαιτήσεις φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης». Το φύλλο συμμόρφωσης έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη
μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
2) Πίνακες οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ, σύμφωνα με τους πίνακες οικονομικής
προσφοράς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας Διακήρυξης και το συνημμένο ηλεκτρονικό
αρχείο στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επισημαίνεται ότι στη τεχνική προσφορά, επί ποινή
απόρριψης, δεν αναφέρονται οικονομικά στοιχεία.
3) Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού
κατασκευαστικού οίκου (operation manual), μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα. Το
ηλεκτρονικό υποβαλλόμενο εγχειρίδιο θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον
κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα
δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτό στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus
του κατασκευαστικού οίκου.
4) Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στο διαγωνισμό
αντιδραστήρια και αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) προτείνονται από
τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και
μηχανικά μέρη του μηχανήματος και ότι δε θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του.
5) Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφερόμενη εταιρεία
(προμηθευτής) είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής
υποστήριξης (service, ανταλλακτικά, κ.λ.π.) και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα
εργοστάσια του οίκου κατασκευής.
6) Βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής της Χώρας που έχει έδρα το εργοστάσιο παραγωγής
αντιδραστηρίων, η οποία θα βεβαιώνει ότι το εργοστάσιο διαθέτει άδεια δυνατότητας
παραγωγής in vitro αντιδραστηρίων.
7)Κατάθεση πλήρους αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούςτεχνολόγους). Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση,
ιατρών – χειριστών του Νοσοκομείου, θα παρέχεται για δύο (3) εργάσιμες ημέρες μετά την
εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ προσθέτου αμοιβής του Προμηθευτή και θα γίνεται στην
ελληνική γλώσσα. Επιπλέον, υποχρεούται να εκπαιδεύσει έναν (1) τεχνικό του Νοσοκομείου,
για διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών.
8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία να δηλώνονται :
 Ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει
ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος
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καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους
την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
 ότι με την παράδοση του μηχανήματος θα παραδοθεί και βεβαίωση του οίκου
κατασκευής, ότι το μηχάνημα (αναφέροντας τον αριθμό σειράς, S/N) κατασκευάσθηκε
μετά το 2010.
 ότι διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον μητρικό
κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Οι
επιχειρήσεις που δε διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Κεντρική Μακεδονία, οφείλουν να
εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν
άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Σε περίπτωση που η τεχνική κάλυψη του
μηχανήματος δεν γίνεται από τον Προμηθευτή αλλά από άλλο συνεργείο πέραν του
διαγωνιζόμενου, θα πρέπει να κατατεθούν επίσημα έγγραφα ανάληψης της ευθύνης
της τεχνικής κάλυψης των μηχανημάτων από αυτόν.
 ότι σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και
για τον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την
ημερομηνία που θα ορισθεί από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου και σε περίπτωση
που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης και για τον επόμενο
διαγωνισμό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί
υπερβαίνουν την πενταετία από την ημερομηνία κατασκευής τους.
 Αναλώσιμα αντιδραστήρια και λοιπά υλικά που δεν περιλαμβάνονται στους
αναλυτικούς πίνακες κόστους εξετάσεων της προσφοράς τους, και τυχόν απαιτηθούν
κατά τη διάρκεια της σύμβασης για τη λειτουργία του αναλυτικού συστήματος θα
παραδίδονται στο Νοσοκομείο δωρεάν, εκτός εάν ο πραγματικός αριθμός των
εξετάσεων υπερβεί τον αριθμό εξετάσεων που δηλώνονται ότι θα πραγματοποιηθούν
κατά έτος.
  Ποσότητες αναλωσίμων και λοιπών υλικών που θα υπερβαίνουν τις ποσότητες που
δηλώνονται στον πίνακα της προσφοράς τους για τον αριθμό εξετάσεων που δηλώνονται
θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο δωρεάν.
Η υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταία τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών, υπογράφεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπο και δεν απαιτεί θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής.
9) Έγγραφη δήλωση του προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται :
 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του και ο χρόνος παράδοσης των ειδών
 το εργοστάσιο κατασκευής των τελικών προϊόντων και ο τόπος εγκατάστασης του
 ότι θα προσκομίσει το μηχάνημα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης,
 ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του συστήματος ή μηχανήματος για το χρονικό
διάστημα της σύμβασης,
 ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ειδικό τεχνικό ο οποίος θα επιδείξει στο
προσωπικό της Υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού του μηχανήματος,
καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού, χωρίς
επιβάρυνση της Υπηρεσίας,
 ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε
περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των
ασθενών, των χρηστών, ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια
πραγμάτων,
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 ότι για τα προσφερόμενα είδη ( αντιδραστήρια και διάφορα αναλώσιμα) υπάρχουν
φύλλα δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, τα ποία οφείλει να προσκομίσει
κατά την πρώτη παράδοση του είδους,
 η δυνατότητα υποστήριξης, με επισκευές, ανταλλακτικά, βαθμονόμηση, σχετική
πληροφόρηση κ.λ.π.
 ότι θα συνδέσει το μηχάνημα στο υπάρχον στο Νοσοκομείο σύστημα LIS και θα
αναλάβει τα έξοδα σύνδεσης και συντήρησης της σύνδεσης του συστήματος με το
προσφερόμενο μηχάνημα.
 Τα αναλώσιμα που απορρέουν από τη χρήση των αναλυτών και του συστήματος
διαχείρισης αποτελεσμάτων (μελάνες εκτυπωτών, κεφαλές εκτυπωτών, τόνερ) θα
επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
Για την διευκόλυνση της τεχνικής αξιολόγησης, οι προσφέροντες επισημαίνουν τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και έγγραφα με τον αύξοντα αριθμό που τους δίνεται ανωτέρω
στη παρούσα διακήρυξη.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με παρακάτω όρους και τους πίνακες
οικονομικής προσφοράς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας Διακήρυξης και το συνημμένο
ηλεκτρονικό αρχείο στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν
μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον
(υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.
Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένους τους ανωτέρω πίνακες, στους
οποίους θα φαίνονται οι απαιτούμενες ποσότητες για την πραγματοποίηση των ζητούμενων
εξετάσεων, που δηλώνονται στην παρούσα Διακήρυξη. Οι ποσότητες που θα προκύπτουν θα
είναι στρογγυλοποιημένες στην πλησιέστερη μονάδα των συσκευασιών, των απαιτούμενων
υλικών προς τα άνω (αντιδραστήρια, αναλώσιμα κλπ). Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης
ποσότητας των συσκευασιών θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη ο αριθμός των
ζητούμενων εξετάσεων, οι απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου (προγραμματισμένες
αντικαταστάσεις αναλωσίμων) καθώς επίσης και η σταθερότητα
(διάρκεια) των
αντιδραστηρίων και αναλωσίμων. Το τελικό κόστος ανά εξέταση το οποίο θα προκύψει, θα
είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού κόστους του ακέραιου αριθμού συσκευασιών
διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό εξετάσεων που δηλώνονται στη κατάσταση.
Το συνολικό ετήσιο κόστος ανά εξέταση, όλων των εξετάσεων θα πρέπει να είναι ίσο με το
συνολικό ετήσιο κόστος των αντιδραστηρίων των επιπρόσθετων υλικών (υλικά βαθμονόμησης
και ελέγχου) και παντός είδους απαιτουμένων αναλωσίμων για την διενέργεια της κάθε
εξέτασης.
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών θα δίνεται σε ευρώ ανά εξέταση, συμπεριλαμβανομένων των
υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελεύθερων.
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ μπορεί να γίνει με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία,
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε
δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του
πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Είδος το οποίο αξιολογήθηκε κατά την τεχνική προσφορά και δεν αναφέρεται στην οικονομική
προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική τιμή της προσφοράς χωρίς
Φ.Π.Α.
Για τα Αντιδραστήρια του μικροβιολογικού εργαστηρίου που δουλεύονται στο χέρι δηλώνεται
απαραίτητα η τιμή και ο κωδικός του είδους αν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η συνολική
προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία του κάθε είδους που καθορίζεται από
την Αναθέτουσα Αρχή στη Ενότητα 1.3 της παρούσας «Περιγραφή φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης» δ) είναι ανώτερες από τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (για
τα Αντιδραστήρια του μικροβιολογικού εργαστηρίου που δουλεύονται στο χέρι).
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς,
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών),
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
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αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 24.02.2017 και ώρα 11:00π.μ.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», 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 αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές
και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης
των εγγράφων της σύμβασης.
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική
επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. της παρούσας.
γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 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
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δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες κοινοποιούνται στους προσφέροντες μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης
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 καλεί να υποβάλει 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) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων
2.2.4 -2.2.8 αυτής. Αποδεικτικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και
έχουν υποβληθεί από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα με την τεχνική του προσφορά, δεν
υποβάλλονται εκ νέου, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
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 αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού της Επιτροπής 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. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη
εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό 50%. Για την κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ποσοστού, απαιτείται η προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον
αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2..
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, με τη συμπλήρωση
της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή
αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.
4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο
έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω
της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται
μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως
374) του ν. 4412/2016
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα
ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο
72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του
αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης μέρους της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου
αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή
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κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου
με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο
θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και
6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευομένων ειδών θα γίνει σε ευρώ (€) για το 100 % της
αξίας, μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή,
μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με
χρηματικό ένταλμα πληρωμής και μετά τη θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για
την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι κατ’ ελάχιστον τα
εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208
του Ν.4412/2016.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Αναθέτουσας Αρχής.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και επιπλέον με τα έξοδα μεταφοράς και
φορτοεκφόρτωσης των ειδών, της διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης εφόσον το αποτέλεσμα
αυτής απέδειξε, ότι το είδος που εξετάσθηκε, δεν ανταποκρίνεται με το συμφωνηθέν.
5.1.2Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου2, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 4412/2016
γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών ψυχικής υγείας (άρθρο 3 του Ν.3580/07 )
δ Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

2

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση
της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του 4412/2016.
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. 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
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή
δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα
Διακήρυξη.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως
σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος- τρόπος - τόπος παράδοσης ειδών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με ευθύνη και έξοδα δικά του, τους συνοδούς
εξοπλισμούς (αναλυτές) εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, τμηματικά στο Γ.Ν.
Σερρών, με ευθύνη και έξοδα δικά του, τα αντιδραστήρια- αναλώσιμα στις αντίστοιχες
ποσότητες που θα παραγγελθούν εγγράφως.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό,
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.
Οι συνοδοί εξοπλισμοί (αναλυτές) θα εγκατασταθούν με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στο
χώρο που θα του υποδειχθεί. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του
μηχανήματος και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο
προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, τους
κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και
τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το
οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς του.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει την συμμόρφωση του αναδόχου προς τα
ανωτέρω, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο ανάδοχος για την εγκατάσταση και λειτουργία
των υπό προμήθεια μηχανημάτων, πρέπει να είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, χωρίς
ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την
κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, να προσκομίσει πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως
λειτουργίας και συντήρησης του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με
αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες
εφαρμογές, μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.
Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από δελτία αποστολής, αναγράφοντας τα
χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς των ειδών
και την ποσότητα αυτών.
Τα προϊόντα που θα παραδίδονται θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE και να είναι σύμφωνα
με τα πρότυπα ISO, διαφορετικά η σύμβαση δε θα ισχύει και η προμήθεια των προϊόντων θα
γίνει από τον επόμενο Προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, με χρέωση της διαφοράς τιμής στον αρχικό μειοδότη που δεν πληροί τους όρους.
Για τα αποστειρωμένα είδη μιας χρήσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει σε κάθε
παράδοση, πιστοποιητικό αποστείρωσης, αναφέροντας την ημερομηνία λήξης της
αποστείρωσης.
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6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.
Η παραλαβή των συνοδών εξοπλισμών (αναλυτών) θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτών, σε
πλήρη λειτουργία τους και αφού προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, οι μετρήσεις, η
επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και
χαρακτηριστικών. Για τον λόγο αυτό, μετά την πλήρη σύνδεση και εγκατάστασή των
μηχανημάτων θα ακολουθήσει δοκιμαστική λειτουργία για διάστημα είκοσι (20) ημερών.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται
με τον/τους ακόλουθους τρόπους:
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 μηχάνημα ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της
Επιτροπής παραλαβής.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Τα είδη που θα προσκομισθούν πρέπει να είναι τα ίδια με τα προσφερθέντα, όπως αυτά που
περιγράφονται στην προσφορά και στα προσπέκτους.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Το Νοσοκομείο 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 χρήσεως, μετά από
σχετική αναφορά της Διευθύντριας του Εργαστηρίου, αρκούντος τεκμηριωμένη.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα
του αναδόχου ή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,
με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο,
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,
με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
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προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208
του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Συντήρηση- εγγύηση καλής λειτουργίας
Το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος προερχόμενη από
την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά,
ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, η συχνότητα του οποίου είναι
σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και δεν είναι
μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση
ετοιμότητας.
Θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λ.π., που θα παρακολουθείται και
θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και τον
τεχνικό του Προμηθευτού. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η
διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο Προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για
την βλάβη και εάν είναι δυνατόν το είδος της και θα αποστέλλεται FAX, οπότε θα αρχίζει η
μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση προς αποκατάσταση της βλάβης θα
πρέπει, να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο Προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το
αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ.
Εφόσον είναι δυνατή η επισκευή στη θέση λειτουργίας (onsite), αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός
24 ωρών.
Εφόσον δεν είναι δυνατή η επισκευή εντός 24 ωρών ή απαιτείται μεταφορά του οργάνου ή του
μηχανήματος για επισκευή ή αντικατάστασή του (με τα ίδια, καινούργια ή άλλα καινούργια,
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που θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό αντικατάσταση ειδών), αυτή θα
αντικαθίσταται με ευθύνη του Προμηθευτού από άλλη εξ ίσου αξιόπιστη και ιδίων
δυνατοτήτων / προδιαγραφών.
Εάν μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών συμβούν τέσσερις (4) βλάβες του ιδίου
μηχανήματος ή της ίδιας συσκευής, θα γίνει άμεση αντικατάσταση της συσκευής με άλλη
αχρησιμοποίητη των ιδίων δυνατοτήτων – προδιαγραφών.
Το αργότερο έως την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής των μηχανημάτων σε κατάσταση
λειτουργίας, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία του
Νοσοκομείου πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (servicemanuals) στην
Ελληνική γλώσσα και όλα τα σχε-διαγράμματα των επιμέρους τμημάτων τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –
Τεχνικές Προδιαγραφές- Απαιτήσεις Φυσικού αντικειμένου του
διαγωνισμού
1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
Απαράβατος όρος του διαγωνισμού είναι οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των αναλυτών και
αντιδραστηρίων να καλύπτονται στο σύνολο τους (εκτός από αυτές που χαρακτηρίζονται ως
επιθυμητές).
Τα παρακάτω φύλλα συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθούν επί ποινή απόρριψης με την τεχνική
προσφορά, συμπληρωμένα σύμφωνα 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, υποχρεώσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός
που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση
προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που
αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ 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 αποτελεί απόδειξη
πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής
προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και
λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση
του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Φύλλων Συμμόρφωσης.
5. Οι παραπομπές στο φύλλο συμμόρφωσης πρέπει να είναι συγκεκριμένες και ακριβείς (π.χ.
Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην
αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειώνεται η
αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
1.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ)
Α/Α

1
2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Να ταυτοποιεί Gram (-) και Gram (+) μικρόβια, μύκητες,
απαιτητικά (Νeisseria, Haemofilus) και αναερόβια μικρόβια.
Να προσδιορίζει την ΜΙC ή BREAK –POINT σε μεγάλη γκάμα
αντιβιοτικών για τα Gram (-) και Gram (+) μικρόβια καθώς και
για streptococcus. Να αναφερθεί ο ακριβής αριθμός, το είδος των
αντιβιοτικών καθώς και οι αραιώσεις αυτών που εξετάζονται ανά
πλάκα.
H ταυτοποίηση και το test ευαισθησίας να γίνεται στην ίδια

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή
PROSPECTUS

NAI
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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πλάκα.
Να παρέχεται η δυνατότητα στο πάνελ ταυτοποίησης και
αντιβιογράμματος να ανιχνεύεται και η παραγωγή ευρέως
φάσματος
β-λακταμασών
(ESBL)
σε
στελέχη
εντεροβακτηριακών με την παρουσία ειδικού αναστολέα
Να παρέχεται η δυνατότητα οπτικού ελέγχου και αξιολόγησης
των βιοχημικών ιδιοτήτων και της MIC των αντιβιοτικών και η
δυνατότητα παρέμβασης από τον χειριστή.
Η δημιουργία του εναιωρήματος και ο εμβολιασμός των πλακών
να γίνεται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο.
Να διαχειρίζεται τουλάχιστον 60 δείγματα (αντιβιόγραμμα +
ταυτοποίηση) ταυτοχρόνως παρέχοντας αυτόματη επώαση,
ανάγνωση, ερμηνεία αποτελεσμάτων και εκτύπωση.
Να διαθέτει υψηλά ανεπτυγμένο software με δυνατότητα
αναβάθμισης
για τη διαχείριση και αποθήκευση των
αποτελεσμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα (έτη). Επιπλέον
να δύναται να εκτελεί επιδημιολογική επεξεργασία των
αποτελεσμάτων καθώς και συμπληρωματικό Expert system για
την προειδοποίηση σε περιπτώσεις δύσκολων αντοχών ή μη
αναμενόμενων αποτελεσμάτων αντοχής με δυνατότητα
προσαρμογής σε οποιοδήποτε νέο κανόνα της CLSI.
Η εταιρεία υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας
με το Νοσοκομείο να παραδίδει πλήρες backup του αρχείου των
ασθενών. σε αναγνώσιμη μορφή από συνήθη λειτουργικά
συστήματα.(π.χ. Microsoft excel).
Να διαθέτει πρόγραμμα σύνδεσης με κεντρικό υπολογιστή αλλά
και με το WHONET .
H εταιρεία υποχρεούται να καλύψει το κόστος εξωτερικού
ποιοτικού ελέγχου και να παρέχει ανά έτος τις καινούργιες
οδηγίες της CLSI για τον υπολογισμό της ευαισθησίας των
μικροβίων έναντι των αντιβιοτικών και να ενημερώνει αντίστοιχα
το λογισμικό του αναλυτή.
Θα συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, UPS, απαραίτητες
πιπέτες για εμβολιασμό πλακών και γενικά όλα τα
παρελκόμενα που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή
λειτουργία του. Τα αναλώσιμα που απορρέουν από την χρήση
των ανωτέρω (μελάνες εκτυπωτών laser, κεφαλές εκτυπωτών
κ.λ.π.,) θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
H ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να καλύψει το κόστος
σύνδεσης των αναλυτών με το υπάρχον σύστημα
μηχανοργάνωσης. Η συντήρηση της ως άνω διασύνδεσης θα
βαρύνει τον προμηθευτή
ΑΝΤIΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Πλάκες ταυτοποίησης και τεστ ευαισθησίας των μικροβίων
πλάκες για Gram (-)
πλάκες Gram (+)
πλάκες για αναερόβια
πλάκες για μύκητες
πλάκες για απαιτητικά μικρόβια
πλάκες για ΜΙC Streptococcus pneumoniae
ΣΥΝΟΔΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή
PROSPECTUS
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Να επωάζει, να ανακινεί και να ελέγχει αυτόματα τις
καλλιέργειες.
Να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες.
Να διαθέτει τουλάχιστον 100 θέσεις φιαλιδίων.
Να είναι πιστοποιημένο για ανάλυση αίματος και άλλων
σωματικών υγρών.
Να καλύπτει όλα τα ζητούμενα φιαλίδια ( ενηλίκων καθώς και
παιδιατρικά) με ουσίες αδρανοποίησης των αντιβιοτικών.
Nα διατίθενται ειδικά φιαλίδια για ανίχνευση
αναερόβιων
μικροβίων.
Οι αδρανοποιητές να καλύπτουν ευρύ φάσμα αντιβιοτικών και
άλλων ουσιών (Να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία)
Ο αναλυτής να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό με κωδικοποιημένες
εντολές barcode. Να δίνει δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή
της συνολικής κατάστασης εντός του κλιβάνου.
Να είναι δυνατή τυχόν καθυστερημένη εισαγωγή φιαλιδίων χωρίς
υστέρηση στην ευαισθησία του συστήματος(Να αναφέρονται
λεπτομερώς τα χρονικά περιθώρια).
Να μην απαιτείται προσθήκη συμπληρωμάτων, τρύπημα ή άλλος
ειδικός χειρισμός των φιαλιδίων .
Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης δημογραφικών και στατιστικών
στοιχείων των ασθενών και των αποτελεσμάτων.
H ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να καλύψει το κόστος
σύνδεσης του αναλυτή με το υπάρχον σύστημα μηχανοργάνωσης.
Η συντήρηση της ως άνω διασύνδεσης θα βαρύνει τον
προμηθευτή.
ΑΝΤIΔΡΑΣΤΗΡΙΑ/ΕΤΟΣ
Τύποι φιαλιδίων
Α)φιαλίδια ενηλίκων για αερόβια μικρόβια με ουσίες
αδρανοποίησης αντιβιοτικών
Β) φιαλίδια ενηλίκων για αναερόβια μικρόβια με ουσίες
αδρανοποίησης αντιβιοτικών
Γ) παιδιατρικά φιαλίδια με ουσίες αδρανοποίησης αντιβιοτικών

NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΥΡΩΝ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ)
Α/Α

1
2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος έτσι ώστε να λειτουργεί
χωρίς την ανάγκη συνεχούς παρουσίας του χειριστή.
Να προσδιορίζει τις εξής παραμέτρους: Πρωτεΐνη, Αίμα,
Λευκοκύτταρα, Νιτρώδη, Γλυκόζη, Κετονικά σώματα, ρΗ,
Ειδικό Βάρος, Χολερυθρίνη, Ουροχολινογόνο, Θα εκτιμηθεί να
υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού Μικρολευκωματίνης και
Κρεατινίνης. Να παρέχεται προστασία από την παρουσία
ασκορβικού οξέος.
Να βαθμονομεί όλες τις παραμέτρους με ειδικά πρότυπα
διαλύματα, έτοιμα προς χρήση, ώστε να δίνει με ακρίβεια το
αποτέλεσμα.
Να μη χρειάζεται καθημερινή βαθμονόμηση.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή
PROSPECTUS

NAI
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Η μέτρηση του Ειδικού Βάρους να γίνεται με διαθλασίμετρο και
να αναφέρεται το εύρος μέτρησης.
Να έχει ταχύτητα ανάλυσης πάνω από 200 δείγματα/ώρα.
Να χρησιμοποιεί οποιονδήποτε τύπο σωληναρίου.
Να απαιτείται όσο το δυνατόν μικρότερος όγκος δείγματος.
Να διανέμει την ποσότητα ούρων ανάλογα με την παράμετρο (όχι
ψεκασμός ή εμβάπτιση) να δοθούν αναλυτικά οι ποσότητες που
χρησιμοποιεί ανά παράμετρο.
Όλες οι εξετάσεις πλην του Ειδικού Βάρους να γίνονται σε δύο
μήκη κύματος για ελαχιστοποίηση παρεμβολών και για
μεγαλύτερη ακρίβεια αποτελέσματος.
Να υπάρχει ένδειξη με τον υπολειπόμενο αριθμό αντιδραστηρίων
ταινιών στον αναλυτή. Οι αντιδραστήριες ταινίες να είναι σε
μορφή ρολού ή κασέτας.
Να διαθέτει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο αντιδραστηρίων για να
μειώνονται οι καθημερινές παρεμβάσεις των χειριστών. Να
αναφερθεί η ποσότητα Τα αντιδραστήρια να παραμένουν
σταθερά επί του αναλυτή για μία εβδομάδα τουλάχιστον.
Να δέχεται άνω των 40 δειγμάτων, με δυνατότητα συνεχούς
φόρτωσης και να διαθέτει και θέση για επείγοντα δείγματα.
Να δύναται να συνδεθεί με εξωτερικό Η/Υ.
Να συμπεριληφθούν στην τιμή/ εξέταση τα απαιτούμενα
αναλώσιμα, οι βαθμονομητές, τα αντιδραστήρια ποιοτικού
ελέγχου.
Κατά την παράδοσή του ο αναλυτής να συνοδεύεται από όλα τα
απαραίτητα εξαρτήματα, εγχειρίδια χειρισμού και συντήρησης.
Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης Barcode.
Όλα τα αναγραφόμενα επί ποινή απόρριψης να αποδεικνύονται
με παραπομπές σε γνήσια εργαστηριακά φυλλάδια και εγχειρίδια.
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται με on line σύστημα διαχείρισης
αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα. H ανάδοχος εταιρεία
υποχρεούται να καλύψει το κόστος σύνδεσης των αναλυτών με το
υπάρχον σύστημα μηχανοργάνωσης. Η συντήρηση της ως άνω
διασύνδεσης θα βαρύνει τον προμηθευτή.
Θα συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, UPS, και γενικά
όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την ομαλή και
ασφαλή λειτουργία του. Τα αναλώσιμα που απορρέουν από την
χρήση των ανωτέρω (μελάνες εκτυπωτών laser, κεφαλές
εκτυπωτών κ.λ.π.,) θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
H εταιρεία υποχρεούται να καλύψει το κόστος εξωτερικού
ποιοτικού ελέγχου
ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI
NAI

1.4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕLISA) (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ)
Α/Α

1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Nα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, ανοιχτό σύστημα Elisa.
Να εκτελεί τις αυτόματες αραιώσεις των δειγμάτων όπως
ορίζονται στα φύλλα οδηγιών χρήσης των αντιδραστηρίων.
Να δέχεται στην επιφάνεια εργασίας του τουλάχιστον 3 πλάκες
elisa.
Ο δειγματολήπτης να δέχεται τουλάχιστον 75 δείγματα σε
σωληνάρια τα οποία να αναγνωρίζονται από τον αναλυτή με
σύστημα γραμμικού κώδικα.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή
PROSPECTUS

NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Oι εξετάσεις αυτοανόσων SS-A, SS-B, Sm, Sm/RNP,Scl-70, ds
DNA οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο την ίδια ημέρα να
μπορούν να δουλεύονται ταυτόχρονα στον αναλυτή .
Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης στάθμης υγρών για ορούς,
controls, απόβλητα, υγρά έκπλυσης και αντιδραστήρια.
Τα αντιδραστήρια να τοποθετούνται κατευθείαν στον αναλυτή
χωρίς να απαιτείται ογκομέτρηση και μετάγγιση τους σε άλλους
ειδικούς, για τον αναλυτή, υποδοχείς.
Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης barcode για ορούς και υπόδειξη
τοποθέτησης των αντιδραστηρίων από τον αναλυτή.
Προς αποφυγή ποιοτικών προβλημάτων προσαρμογής των
αντιδραστηρίων επί του προσφερόμενου αναλυτή τα
προσφερόμενα αντιδραστήρια να ανήκουν στον ίδιο
κατασκευαστή οίκο.
Θα συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, UPS και γενικά
όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την ομαλή και
ασφαλή λειτουργία του Τα αναλώσιμα που απορρέουν από την
χρήση των ανωτέρω αναλυτών και του συστήματος διαχείρισης
αποτελεσμάτων (μελάνες εκτυπωτών, κεφαλές εκτυπωτών,
τόνερ,) θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
Ο αναλυτής να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με
LIS και να μεταφέρει τα αποτελέσματα δειγμάτων και ορών
ελέγχου στο LIS και η δαπάνη σύνδεσης του με το LIS του
Εργαστηρίου θα βαρύνει τον προμηθευτή.
Το σύστημα επεξεργασίας (LIS) να είναι σύγχρονης τεχνολογίας
,βασισμένο σε MS Windows , XP ή νεώτερο.
H ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να καλύψει το κόστος
σύνδεσης των αναλυτών με το υπάρχον σύστημα
μηχανοργάνωσης. Η συντήρηση της ως άνω διασύνδεσης θα
βαρύνει τον προμηθευτή.
Να υπάρχει γραπτή δέσμευση των εταιρειών για τα κάτωθι: Η
εταιρεία που θα κατακυρωθεί υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης να αντικαταστήσει χωρίς κόστος τον
προσφερόμενο εξοπλισμό με νέο προηγμένης τεχνολογίας ύστερα
από σύμφωνη γνώμη του εργαστηρίου χωρίς να μεταβληθεί η
τελική συμβατική τιμή κάθε εξέτασης
Να λειτουργεί με επιτυχία σε άλλα νοσοκομεία. Να κατατεθεί το
αντίστοιχο πελατολόγιο.
Να κατατεθεί το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης των προσφερομένων
μηχανημάτων στην Ελληνική γλώσσα
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να καλύπτει απαραίτητα όλες τις
ζητούμενες εξετάσεις του κατωτέρω πίνακα.
Να κατατεθεί Φύλλο Συμμόρφωσης το οποίο να εξηγεί την
συμφωνία των χαρακτηριστικών με κάθε μία από τις παραπάνω
προδιαγραφές με το οποίο να τεκμηριώνεται κάθε μία απάντηση
με παραπομπές στα ξενόγλωσσα προσπέκτους και ταυτόχρονα σε
φωτοτυπίες των αντίστοιχων με την παραπομπή σελίδων του
User’s Manual.(όρος απαράβατος) . Απαντήσεις του τύπου «ναι»
«συμφωνεί» χωρίς επαρκή τεκμηρίωση καθιστούν την προσφορά
ακατάλληλη.
Να κατατεθούν φύλλα οδηγιών χρήσης και εκτυπώσεις των
πρωτοκόλλων ανάλυσης από τον προσφερόμενο αναλυτή.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΚΕΟΚΕΕ
18.10.01.01.001

ΚΩΔ.
ΤΜΗΜ.
ΠΡΟΜ.
09-04-04-01

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗ
(ELISA) ANA
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18.10.01.05.001
18.10.01.12.001
18.10.01.13.001
18.10.01.11.001
18.10.01.14.001
18.10.01.10.001
18.10.90.10.001
18.10.90.10.001
18.10.90.04.001
18.10.90.04.001
18.10.90.09.001
18.10.90.10.001
18.10.90.02.001

09-04-04-02
09-04-04-03
09-04-04-04
09-04-04-05
09-04-04-06
09-04-04-07
09-04-04-08
09-04-04-09
09-04-04-10
09-04-04-11
09-04-04-12
09-04-04-13
09-04-04-14

(ELISA)ds DNA
(ELISA) anti SS-A
(ELISA) anti SS-B
(ELISA) anti Sm
(ELISA) anti Sm/RNP
(ELISA) anti-Scl-70
(ELISA) anticardiolipin IgG
(ELISA) anticardiolipin IgM
(ELISA) β2-glucoprotein IgG
(ELISA) β2-glucoprotein IgM
(ELISA) p-ANCA
(ELISA) c-ANCA
(ELISA) AMA

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΚΕΟΚΕΕ
15.04.04.12.001
15.04.04.12.001
15.04.04.10.001
15.04.04.11.001
15.04.80.09.004
15.04.80.09.002
15.04.80.27.001
15.04.80.27.002
15.01.90.01.005
15.01.90.01.004
15.01.08.03.001
15.01.08.03.002
15.01.01.15.001
15.01.01.16.001
15.04.03.05.001
15.04.03.06.001
15.05.10.05.004
15.05.10.05.006
15.04.80.01.002
15.04.80.01.004
15.04.07.05.001
15.04.07.06.001
15.04.80.04.003
15.04.80.04.004
15.04.80.04.005
15.04.80.04.006
15.04.05.05.001
15.04.05.06.001
15.04.06.05.001
15.04.06.06.001
15.04.04.08.001
15.04.04.07.001
18.10.01.15.001

ΚΩΔ.
ΤΜΗΜ.
ΠΡΟΜ.
09-04-04-15
09-04-04-16
09-04-04-17
09-04-04-18
09-04-04-19
09-04-04-20
09-04-04-21
09-04-04-22
09-04-04-23
09-04-04-24
09-04-04-25
09-04-04-26
09-04-04-27
09-04-04-28
09-04-04-29
09-04-04-30
09-04-04-31
09-04-04-32
09-04-04-33
09-04-04-34
09-04-04-35
09-04-04-36
09-04-04-37
09-04-04-38
09-04-04-39
09-04-04-40
09-04-04-41
09-04-04-42
09-04-04-43
09-04-04-44
09-04-04-45
09-04-04-46
09-04-04-47

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗ
(ELISA) EBV nuclear Ag IgM
(ELISA) EBV nuclear Ag IgM
(ELISA)EBV early Ag IgG
ELISA)EBV early Ag IgM
(ELISA) parvo IgG
(ELISA) parvo IgΜ
(ELISA) Coxsackie IgG
(ELISA) Coxsackie IgM
(ELISA) Brucella IgG
(ELISA) Brucella IgM
(ELISA) Mycoplasma pneumoniae IgG
(ELISA) Mycoplasma pneumoniae IgM
(ELISA) Chlamydia pneumoniae IgG
(ELISA) Chlamydia pneumoniae IgM
(ELISA) Herpes simplex 1,2 IgG
(ELISA) Herpes simplex 1,2 IgM
(ELISA) Leismaniae IgG
(ELISA) Leismaniae IgM
(ELISA) adenovirus IgG(ELISA) adenovirus IgM
(ELISA) varicella-zoster IgG
(ELISA) varicella-zoster IgM
(ELISA) influenzae A IgG
(ELISA) influenzae A IgM
(ELISA) influenzae B IgG
(ELISA) influenzae B IgM
(ELISA) measles IgG(ELISA) measles IgM
(ELISA) mumps IgG
(ELISA) mumps IgM
ELISA)EBV VCA IgG
ELISA)EBV VCA IgΜ
ELISA ACA( αντικεντρομεριδιακά)
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1.5.ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ –ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ)
Α/Α

1
2

3
4

5
6

7

8
9
10

11
12

13

14

15

16

17

18

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Να είναι ενιαία μονάδα και να εκτελεί σε αγαρόζη το
μεγαλύτερο δυνατόν εύρος εξετάσεων.
Το τροφοδοτικό του συστήματος να μπορεί να εφαρμόσει πολύ
υψηλή τάση έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης και
ειδικών εξετάσεων (π.χ. ηλεκτροφόρηση ΕΝΥ με Ισοηλεκτρική
εστίαση) με μεγάλη διακριτική ικανότητα.
Να διαθέτει μεγάλη παραγωγικότητα-ταχύτητα.
Οι δύο φάσεις της διαδικασίας δηλ. εναπόθεση του δείγματος
στην ταινία/ηλεκτροφόρηση και η χρώση/ αποχρωματισμός/
ξήρανση της ταινίας να γίνονται αυτόματα, ελεγχόμενες από το
πρόγραμμα, για άριστα αποτελέσματα.
Η ηλεκτροφόρηση να εκτελείται υπό συνεχή τάση ή ένταση ή
ισχύ, ανάλογα με το πρωτόκολλο της κάθε εξέτασης.
Οι αυξομειώσεις της θερμοκρασίας που απαιτούνται στις
διάφορες φάσεις της ηλεκτροφόρησης, να ελέγχονται από μικτό
σύστημα (Peltier και αντιστάσεις), ώστε να εξασφαλίζονται
ταχύτερες εναλλαγές.
Να διαθέτει αυτονομία στον χειρισμό του συστήματος δηλ.
ανεξάρτητη λειτουργία των διαμερισμάτων ηλεκτροφόρησης
και χρώσης/αποχρωματισμού.
Το σύστημα να λειτουργεί έτσι ώστε να αποκλείεται η διακοπή
της διαδικασίας από λανθασμένο χειρισμό.
Να διαθέτει αυτοδιαγνωστικά προγράμματα και να ειδοποιεί
τον χειριστή για πιθανή δυσλειτουργία.
Το σύστημα να έχει την δυνατότητα επέκτασης ανά πάσα
στιγμή με απλό τρόπο, ώστε να μπορεί να εκτελέσει νέες
εξετάσεις που θα αναπτυχθούν μελλοντικά.
Το πρόγραμμα να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και να
είναι συμβατό με bar-code reader.
H ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να καλύψει το κόστος
σύνδεσης των αναλυτών με το υπάρχον σύστημα
μηχανοργάνωσης. Η συντήρηση της ως άνω διασύνδεσης θα
βαρύνει τον προμηθευτή.
Ο χειριστής να έχει δυνατότητα πλήρους παρέμβασης στο
αποτέλεσμα που λαμβάνει από το scanner, αν το κρίνει αυτό
σκόπιμο.
Να συνοδεύεται από σαρωτή (scanner) υψηλής οπτικής
ανάλυσης. Θα εκτιμηθεί ανάλογα ο σαρωτής με τα καλύτερα
τεχνικά χαρακτηριστικά και γενικότερα η ευελιξία και
ευχρηστία του προγράμματος.
Οι ταινίες να είναι έτοιμες προς χρήση από την συσκευασία
τους και η διαδικασία τοποθέτησης των δειγμάτων στις ταινίες
αγαρόζης για την έναρξη της ηλεκτροφόρησης, να είναι η
απλούστερη δυνατή.
Να διατίθενται ταινίες με μικρό ή μεγαλύτερο αριθμό
δειγμάτων (για όλες τις εξετάσεις), για μεγαλύτερη ευελιξία του
εργαστηρίου.
Το σύστημα να εκτελεί τις κάτωθι εξετάσεις :
•
Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών Ορού
•
Ανοσοκαθήλωση Ορού
Το σύστημα να εκτελεί προαιρετικά τις κάτωθι εξετάσεις:

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟ
Υ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή
PROSPECTUS

NAI
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
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•
Ανοσοκαθήλωση Ούρων
•
Ανίχνευση ολιγοκλωνικών ζωνών στο ΕΝΥ με
ισοηλεκτρική εστίαση

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ

1.6.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚOY ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΧΕΡΙ
Α/Α

6.1

6.2

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑΤ
ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘ
ΕΙΩΝ

09-04-06-01

09-04-06-02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΙΔΩΣΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ
MBL, AmpC, και πλήρη κατάλογο αντιβιοτικών
και αντιμυκητησιακών. Όλες τις βασικές
κατηγορίες να τις παρέχει ένας προμηθευτής, με
πολλές αραιώσεις για MICκαι να είναι
πλαστικοποιημένες.
Imipenem, gentamicin,
ciprofloxacin,piperacillinplustazobactam,cefotaxi
me, penicillin, vancomycin,
teicoplanin,ceftaroline,clindamycin,
metronidazole, colistin, tigecycline, temocillin,
linezolid, για ανίχνευση MBLIPMκαι
IPMplusEDTA, meropenem και
meropenemplusEDTA (με χαμηλότερη
συγκέντρωση για ανίχνευση ΜΒLσε
εντεροβακτηριακά), για ανίχνευση ΑmpC
(cefotetanκαι cefotetanpluscloxacillin), για την
ανίχνευση ESBL, (Cepepimeκαι
cefepimeplusclavulanic)
Fluconazole,itraconazole,anidulafungin,
caspofungin, voriconazole, amphotericinB.
ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Πλήρη κατάλογο
αντιβιοτικών και απαραίτητα δίσκων με
συνδυασμούς όπωςCAZκαι CAZ/CLA, ΨΤΧ και
CTX/CLA. ΟΙ δίσκοι θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένοι από απορροφητικό υλικό ώστε
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φαινοτυπικά
τεστ με την προσθήκη υγρών αντιδραστηρίων
και να προμηθεύονται από την ίδια εταιρεία:
blankdisks (λευκοί δισκοι), ampicicllin,
penicillin, oxacillin, amoxicillinplusclavulanic,
ampicillinplussulbactam,
piperacillinplustazobactam,
ticarcillinpluscalvulanic, cefuroxime, cefoxitin,
cefotetan, ceftazidime,
ceftazidimepluscalvulanic, cefotaxime,
cefotaximeplusclavulanic, ceftriaxone, cefepime,
ceftaroline, imipenem, meropenem, ertapenem,
aztreonam, SXT, ciprofloxacin, levofloxacin,
moxifloxacin, amikacin, gentamicin, tobramycin,
υψηλής συγκέντρωσης gantamicin , υψηλής
συγκέντρωσηςstreptomycin, linezolid,
daptomycin, clindamycin, erythromycin,
metronidazole, synercid, fosfomycin, fucidicacid.

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή
PROSPECTUS

ΝΑΙ
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6.3

09-04-06-03

6.4

09-04-06-04

6.5

09-04-06-05

6.6

09-04-06-06

6.7

09-04-06-07

6.8

09-04-06-08

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

09-04-06-09

09-04-06-10

09-04-06-11

09-04-06-12

09-04-06-13

09-04-06-14

09-04-06-15

09-04-06-16

09-04-06-17

09-04-06-18

6.19

09-04-06-19

6.20

09-04-06-20

ΔΙΣΚΟΙ ΝΟVOBIOCINγια τη διάγνωση
σαπροφυτικού staphylococcus
ΔΙΣΚΟΙ ΟΞΕΙΔΑΣΗΣ
ΔΙΣΚΟΙ ΟΠΤΟΧΙΝΗΣ
ΔΙΣΚΟΙ ΒΑΚΙΤΡΑΚΙΝΗΣ
ΧΡΩΣΗ ZIEHLNEELSEN - ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤΤΩΝ 250ml ΑΝΑ ΦΙΑΛΗ
ΧΡΩΣΗ GRAM- ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ- ΤΩΝ 250ml
ΑΝΑ ΦΙΑΛΗ
DECOLOURISING SOLUTION GRAM
ΧΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-500 ή
1000ml
KΙΤ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΥΕΛΩΝ ΜΕ
ΑΚΕΤΥΛΟΚΥΣΤΕΪΝΗ ΓΙΑ
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ.
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (UREAPLASMAHOMINIS) ΚΑΙ ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΓΑΡ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
(UREAPLASMA-HOMINIS)
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ, ΘΕΤΙΚΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ,
ΣΤΥΛΕΟΙ ΛΗΨΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ BUFFERPBS
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΚΟΛΠΙΚΟ
ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΟΥΡΑ
ΚΙΤ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ NEISSERIAHAEMOPHILUS + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΣ 4ΩΡΩΝ
ΚΙΤ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ
GRAMNEGATIVE (-) ΚΑΙ GRAMPOSITIVE
(+), ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΝΤΟΣ 4ΩΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAMNEGATIVE ΜΕ 12
καλλιεργητικά υλικά (agarmedia) ΑΠΛΟ ΣΤΟΝ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ
ΑΝΑΛΥΤΟΥ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΜΟ
ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
KIT ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΥΚΗΤΩΝ,
ΕΝΤΟΣ 4 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ,
TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣCandidaspp
ΣΕΑΝΤΙΜΥΚΗΤΗΣΙΑΚΑΕΝΤΟΣ 24 ωρών με
4 υποδιπλάσιες αραιώσεις (Fluconazole,
Voriconazole, Posaconazole, Caspofungin,
Anidulafungin, Micafungin, Flucytosine,
Amphotericin ΜΕ
ΣΥΝΟΔΑΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΖΩΜΟΥΣ
LATEX ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΘ. ΑΙΤΙΟΥ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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6.21

09-04-06-21

6.22

09-04-06-22

6.23

09-04-06-23

6.24

09-04-06-24

6.25

09-04-06-25

6.26

09-04-06-26

6.27

09-04-06-27

6.28

09-04-06-28

6.29

09-04-06-29

6.30

09-04-06-30

6.31

09-04-06-31

6.32
6.32.1

09-04-06-32

6.32.2

09-04-06-33

6.32.3

09-04-06-34

6.32.4

09-04-06-35

6.32.5

09-04-06-36

6.32.6

09-04-06-37

6.32.7

09-04-06-38

6.33
6.33.1
6.33.2

09-04-06-39
09-04-06-40

6.33.3

09-04-06-41

6.33.4

09-04-06-42

6.34

09-04-06-43

6.35

09-04-06-44

6.36

09-04-06-45

6.37

09-04-06-46

6.38

09-04-06-47

6.39

09-04-06-48

6.40

6.41

09-04-06-49

09-04-06-50

6.42

09-04-06-51

6.43

09-04-06-52

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΝΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ βΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ
ΟΜΑΔΑΣ Α ΣΕ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ LEGIONELLA
ΣΤΑ ΟΥΡΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΑ ΟΥΡΑ
ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ
MAC CONKEY ME CRYSTAL VIOLET
SΑBOURAUD
SS
MH
SELENITE BROTH
BRAIN HEART INFUSION BROTH
ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ
ΑΝΤΙΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ
SALMONELLA O9 MONOVAL
SALMONELLA H-g MONOVAL
SALMONELLA O4,5 MONOVAL
SALMONELLA H-m MONOVAL
SALMONELLA H-i MONOVAL
SALMONELLA POLYVAL O A-S
SALMONELLA POLYVAL O A-G
ΣΙΓΚΕΛΛΑ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
SHIGELLA FLEXNERI
SHIGELLA BOYDII POL C3
SHIGELLA SONNEI PHASE l MON
SH. DYSENTERIAE POL A1-7
ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΓΙΑ E.coliEPEC, Ο-157
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
ΧΡΩΜΟΓΟΝΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΤΟΙΜΟ ΑΓΑΡ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΞΙΝΩΝ
Α ΚΑΙ Β ΤΟΥ CLOSTRIDIUMDIFFICILLE,
ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΥ ROTA ΜΕ
ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ
ΥΛΙΚΟ LOWENSTEIN JENSEN AGAR
ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ CO2, ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ
ΑΝΤΟΔΡ/ΡΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ,
ΟΧΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ
ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ
ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ,
ΟΧΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ
ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ
ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΜΕ
ΣΥΝΟΔΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ, ΟΧΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣTΥΛΕΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣTΥΛΕΟΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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6.44

09-04-06-53

6.45

09-04-06-54

6.46

09-04-06-55

6.47

09-04-06-56

6.48

09-04-06-57

6.49

09-04-06-58

6.50

6.51

09-04-06-59

09-04-06-60

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
WRIGHT ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ
WIDAL— ΑΝΤΙΓΟΝΟ Ο
WIDAL— ΑΝΤΙΓΟΝΟ Η
ROSE-BENGAL
TEST ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
TEST ΚΥΗΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ
ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ 10 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ,

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΥΡΩΝ
1.Να είναι 10 παραμέτρων και να μετράνε:
γλυκόζη, κετόνες, λεύκωμα, PH, αίμα, νιτρώδη,
χολερυθρίνη, ουροχολινογόνο, λευκοκύτταρα,
και ειδικό βάρος.
2.Να παρέχουν απαραίτητα προστασία της
μέτρησης αίματος και γλυκόζης στα ούρα, από
την επίδραση βιταμίνης C (ασκορβικό οξύ),
τουλάχιστον για συγκέντρωση 30 mg/dl
βιταμίνης C στο δείγμα.
3.Να μπορούν να διαβαστούν και χωρίς αναλυτή.
4.Να φέρουν σήμανση CE.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
ΟΥΡΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
1.Να έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης των κάτωθι
παραμέτρων : E.B –PH- γλυκόζη-λεύκωμακετόνες-BILIRUBIN - ουροχολινογόνο - Ηbνιτρώδη – λευκοκύτταρα – ερυθρά.
2.Να είναι μικρό σε διαστάσεις και με
εργονομικό σχεδιασμό.
3.Να διατηρεί στην μνήμη του αρχείο ασθενών .
4.Να μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα
πληροφορικής του εργαστηρίου και το κόστος
εξοπλισμού , διασύνδεσης και υποστήριξης του
αναλυτή θα επιβαρύνει την ανάδοχη εταιρεία. Τα
αναλώσιμα που απορρέουν από την χρήση του
αναλυτή και του συστήματος διαχείρισης
αποτελεσμάτων (μελάνες εκτυπωτών, κεφαλές
εκτυπωτών, τόνερ,) θα επιβαρύνουν τον
προμηθευτή.
5.Να έχει ενσωματωμένο αθόρυβο εκτυπωτή.
6.Να έχει τη δυνατότητα επισήμανσης των μη
φυσιολογικών τιμών.
7.Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης
βαθμονόμησης (εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος),
8.Να διαθέτει ακρίβεια και επαναληψιμότητα.
9.Το καλιμπράρισμα να γίνεται αυτόματα κατά
την έναρξη λειτουργίας του αναλυτή χωρίς να
απαιτεί την παρουσία του χειριστή.
10.Να παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση του
προσωπικού στο χώρο του Εργαστηρίου.
11.Να μην απαιτούνται αντιδραστήρια σε υγρή
μορφή για την μέτρηση των προαναφερθέντων
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6.52

6.53

09-04-06-61

09-04-06-62

6.54

09-04-06-63

6.55

09-04-06-64

6.56

09-04-06-65

6.57

09-04-06-66

παραμέτρων αλλά μόνο ταινίες ούρων.
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ
(ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ,
CONJUGATE, CONTROL, BUFFER)
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ –dsDNA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ (ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, CONJUGATE, CONTROL)
Βιοχημικό test με αλλαγή χρώματος δείκτη του
ph παρουσίας προϊόντων υδρόλυσης της
ιμιπενέμης για την ανίχνευση παρουσίας
καρβαπεμενασών σε στελέχη
εντεροβακτηριακών, P. aeruginosa και
Acinetobacterαπό αποικίες μικροβίου εντός 2
ωρών
PHENYLBORONIC ACID
0.5 M EDTA
ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID
SOLUTION
DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αντικείμενο Προμήθειας
1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια από
το ελεύθερο εμπόριο των υλικών, τα οποία περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1.3 της παρούσας
Διακήρυξης που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων που αναφέρονται στο ίδιο σημείο
καθώς και τις απαιτήσεις, τον τρόπο ελέγχου και παραλαβής αυτών.
1.2. Ο αναγραφόμενος αριθμός για κάθε εξέταση είναι ο ελάχιστος αριθμός εξετάσεων του
Νοσοκομείου για δώδεκα (12) έτος.
2. Όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού.
2.1. Δείγματα
Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, οι προμηθευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επίδειξης
διενέργειας των εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά και αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί από
την επιτροπή αξιολόγησης.
2.2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν:
Α. Χώρα προέλευσης υλικών
Β. Εργοστάσιο κατασκευής
Γ. Χρόνο παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία
Δ. Χρόνο ζωής (ημερομηνία παραγωγής και λήξεως)
Ε. Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής
2.3. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό να προσκομίσει βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής της Χώρας που
έχει έδρα το εργοστάσιο παραγωγής αντιδραστηρίων, η οποία θα βεβαιώνει ότι το εργοστάσιο
διαθέτει άδεια δυνατότητας παραγωγής in vitro αντιδραστηρίων.
3. Τεχνικοί προσδιορισμοί
3.1. Ο διαγωνισμός θα γίνει με βάση τις τεχνικές περιγραφές των υλικών που αναφέρονται στο
ίδιο Παράρτημα ανωτέρω.
3.2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναγράφουν στις προσφορές τους (οικονομική και τεχνική) ότι
το είδος που προσφέρουν εκπληρώνει τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας.
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3.3. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις
από αυτά που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης δε θα απορρίπτονται
υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και
κρίνονται από την Επιτροπή επουσιώδεις. Για το λόγο αυτό πρέπει να αναφέρονται
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ με λεπτομέρειες για να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.
4. Συσκευασία
4.1 .Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική
επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.
4.2 .Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της,
πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, εκτός εάν η
Υπουργική Απόφαση εναρμόνισης της Οδ. 98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά.
4.2.1. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του εγκατεστημένου
στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή.
4.2.2. Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να
αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.
4.2.3. Κατά περίπτωση την ένδειξη «ΣΤΕΙΡΟ» ή άλλη ένδειξη με την οποία επισημαίνεται η
ειδική μικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαριότητας.
4.2.4. Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από τη λέξη «ΠΑΡΤΙΔΑ», ή τον αύξοντα αριθμό.
4.2.5. Η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς χωρίς
υποβιβασμό της επίδοσης.
4.2.6. Κατά περίπτωση, ένδειξη, με την οποία θα επισημαίνεται ότι πρόκειται για προϊόν που
χρησιμοποιείται «in vitro» ή «μόνο για την αξιολόγηση επιδόσεων».
4.2.7. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού.
4.2.8. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.
4.2.9. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά,
εκτός εάν η Υπουργική Απόφαση εναρμόνισης της Οδηγ. 98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά ως εξής:
α. Τα στοιχεία της ετικέτας, πλην των 4.2.4 και 4.2.5.
β. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή τη
συγκέντρωσή του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου
(ΚΙΤ).
γ. Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για τη
μέτρηση.
δ. Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά από την πρώτη αποσφράγιση της
πρωτοταγούς συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των
αντιδραστηρίων εργασίας.
ε. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση, την
ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγιμότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές
αλληλεπιδράσεις. στ. Ένδειξη του τυχόν απαιτουμένου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για
την αναγνώριση του ειδικού αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιείται ορθώς.
ζ. Τον τύπο του δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται, τις τυχόν ειδικές συνθήκες συλλογής,
προεπεξεργασίας και κατά περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες για την
προετοιμασία του ασθενούς.
η. Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος
θ. Τη διαδικασία μετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται με το διαγνωστικό προϊόν,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση:
 Της αρχής της μεθόδου.
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 Των ειδικών αναλυτικών χαρακτηριστικών επιδόσεως (ευαισθησία, εξειδίκευση, ακρίβεια,
επαναληψιμότητα, αναπαραγωγιμότητα, όρια ανίχνευσης, φάσμα μετρήσεων, πληροφορίες που
απαιτούνται για τον έλεγχο των γνωστών σχετικών παρεμβολών), των περιορισμών της
μεθόδου και των πληροφοριών, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση, εκ μέρους του χρήστη, των
διαδικασιών και υλικών μετρήσεως αναφοράς.
 Των πληροφοριών που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισμό, ο οποίος απαιτείται,
πριν από τη χρησιμοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, επώαση, έλεγχος
οργάνων κ. ά.)
 Ενδείξεων για το κατά πόσο απαιτείται ειδική εκπαίδευση χρηστών.
ι. Τη μαθηματική μέθοδο, με την οποία υπολογίζονται τα μαθηματικά αποτελέσματα και όπου
απαιτείται, η μέθοδος προσδιορισμού των θετικών αποτελεσμάτων.
ια. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές επιδόσεις του
προϊόντος ιβ. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες, σχετικά με:
 Τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών επικύρωσης.
 Αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος.
Τα μεσοδιαστήματα αναφοράς για τις προσδιοριζόμενες ποσότητες συμπεριλαμβανομένης της
περιγραφής του πληθυσμού αναφοράς που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
 Αν το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται ή να συνδέεται με
άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμό, προκειμένου να λειτουργήσει, σύμφωνα με τον
προορισμό του, επαρκή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή
των ενδεδειγμένων προϊόντων ή εξοπλισμού που πρέπει να χρησιμοποιούνται, προκειμένου να
επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλος συνδυασμός.
 Όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του προϊόντος
και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για τη φύση και τη
συχνότητα της συντήρησης και της βαθμονόμησης που απαιτούνται, για να εξασφαλίζεται η
ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος.
 Πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων
 Πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισμό που απαιτείται, προτού
χρησιμοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση, τελική συναρμολόγηση κ.ά.)
 Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας
 Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναποστείρωσης ή απολύμανσης.
ιγ. Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τους ειδικούς και ασυνήθεις κινδύνους που
σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων προστασίας, αν το διαγνωστικό προϊόν περιέχει
ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, πρέπει να εφιστάται η προσοχή των χρηστών στη
δυνητική μολυσματική φύση της.
ιδ. Την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών χρήσεως.
4.2.10. Μετά την κατακύρωση, ο μειοδότης υποχρεούται να επισημαίνει επιπλέον κάθε μονάδα
συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται με:
α. Τα στοιχεία του προμηθευτή
β. Αριθμό σύμβασης
γ. Την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ».
4.3. Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και κατασκευασμένα
με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.
4.4 Τα είδη θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του
να μην έχει περιέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του.
β. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του και ενώ
έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεώς του,
υποχρεούται ο Προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσας ποσότητας.
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5. Ειδική τριμελής Επιτροπή Ελέγχου θα συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, η
οποία θα αποτελείται από:
Α. Ένα μέλος από το Ιατρικό Προσωπικού του Νοσοκομείου
Β. Ένα μέλος από το Προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου
Γ. Ένα εκπρόσωπο του Προμηθευτή.
Η Επιτροπή θα συνέρχεται κάθε έξι (6) μήνες και θα εξετάζει την κατανάλωση των ειδών
ανάλογα με τον όγκο των εξετάσεων που θα διενεργεί και θα συντάσσει το σχετικό πρακτικό.
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Προμηθευτή και του Νοσοκομείου θα επιλύονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Έλεγχοι
6.1. Το Νοσοκομείο 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 χρήσεως, μετά τη σχετική αναφορά του Δ/ντή του Εργαστηρίου,
αρκούντος τεκμηριωμένη.
7. Επισημάνσεις παράδοσης
Σε κατάλληλη θέση του μηχανήματος να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του Προμηθευτού,
στην οποία θα αναγράφονται τα παρακάτω:
Η ονομασία, το μοντέλο και ο serial number του μηχανήματος.
Τα στοιχεία του κατασκευαστή και Προμηθευτού.
Ο αριθμός σύμβασης για την προμήθεια των αντιδραστηρίων και το έτος της υπογραφής της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΙΙ ΤΕΥΔ
[ΑΡΧΗ ΤΕΥΔ]
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)3
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την Αναθέτουσα Αρχή 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 (Α/Α)
-Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
-- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 99221942
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 2ο χ.λ.μ Ε.Ο ΣΕΡΡΩΝΔΡΑΜΑΣ/ΣΕΡΡΕΣ/62100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Χαϊτόγλου Στέλλα
- Τηλέφωνο: 2321351290
- Ηλ. ταχυδρομείο: xaitoglou@hospser.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.hospser.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης CPV): «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»
ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, CPV 33698100-0
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 04030
- Η σύμβαση αναφέρεται σε: Προμήθειες
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή:
Δ.05/2015
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

3

Όπου στο παρών ΤΕΥΔ αναφέρονται άρθρα χωρίς να προσδιορίζεται περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο, πρόκειται για διατάξεις του Ν.
4412/2016
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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,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης,
εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[….]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι4 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση5

[….]
[….]
[….]
[….]
Απάντηση:

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
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 υπογράψτε το
μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

4

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε 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 εργασιών 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 ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
5
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κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο6:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα δ) [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, Δ
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους7;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [….]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [….]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [….]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
δ )Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή δ) [….]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
6
7

Απάντηση:

δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Ονοματεπώνυμο
[….]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης:
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 …):
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις [ ]Ναι [ ]Όχι
ικανότητες
άλλων
οικονομικών
φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV.
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με το μέρος IV για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς
Δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
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).
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
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Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού :
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8
2. δωροδοκία9,10
3. απάτη11
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες12
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας13
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [ ]Ναι [ ]Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου15 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
σε αυτό για έναν από τους λόγους που ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)16:
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος

8

Όπως 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).
9
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
10

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
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).
11
Κατά 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.
12
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
13
Όπως 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 δραστηριότητες
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”.
14
Όπως 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 ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες
διατάξεις."
15
Η 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 Διοικητικού
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ).
16
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε17:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]18
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [ ]Ναι [ ]Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)19;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν20: [……]
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [ ]Ναι [ ]Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
πρόκειται:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των α) [……]
α) [……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
β) [……]
β) [……]
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
έκδοσης απόφασης
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη - [……]
- [……]
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19
Οικονομικός 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).
20
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
21
Στην 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 δεύτερο
εδάφιο).
18
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2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων
κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους 22;

- [……]

γ.2)
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες:
[……]

- [……]

γ.2)
δ) [] Ναι [] Όχι
ναΕάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες:
[……]

να

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων)23:
[……][……][……]

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα,
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου24;

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: [……]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις25
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή

22

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, 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.
23
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
24
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της
σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
25
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
26
Άρθρο 73 παρ. 5
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από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσεις26
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες :
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

- [……]
- [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):

[] Ναι [] Όχι
- [……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
λεπτομερείς 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 [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων27, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί
στην
προετοιμασία
της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

27
28

αναφερθούν

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Πρβλ άρθρο 48.
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
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 [] Ναι [] Όχι
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
ΜΕΡΟΣ ΙV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Καταλληλότητα

29

Απάντηση:

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ
2016/7).
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1)Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασής του ; :
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
Β:Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οικονομική
και
χρηματοοικονομική Απάντηση:
επάρκεια
1) Ο «γενικός» ετήσιος κύκλος εργασιών του έτος:
[……]
οικονομικού
φορέα
για
τον
αριθμό [……][…]νόμισμα
οικονομικών ετών (2014, 2015, 2016) που έτος:
[……]
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη:
[……][…]νόμισμα
έτος:
[……]
[……][…]νόμισμα

κύκλος

εργασιών:

κύκλος

εργασιών:

κύκλος

εργασιών:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2)Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με [……]
τον κύκλο εργασιών (γενικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1)Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς Αριθμός ετών:
(2014, 2015, 2016) της διακήρυξης ο […...........]
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις Περιγρα ποσά
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών φή
του προσφερόμενου ή αντίστοιχου είδους:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς30:

30

ημερομ
ηνίες

παραλήπ
τες

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα
σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
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2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες31, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
3) Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα διαφημιστικά φυλλάδια και
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:
4) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίας32 το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
5) Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα
ελέγχου
ποιότητας
ή
υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη 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

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[....……]

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
Απάντηση:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
31

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων
οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά
έντυπα ΤΕΥΔ.
32
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και
στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
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περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το
σύστημα διασφάλισης ποιότητας και τα
συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι με την υποβολή της προσφοράς γίνονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της αριθμ. Δ.05/2015 διακήρυξης
«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» και ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται33 , εκτός εάν:
α) η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν34 .
β) η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του αριθμ. Δ.05/2015
Ηλεκτρονικού
Ανοιχτού
Κάτω
των
ορίων
Διαγωνισμού
«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ».

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές):
[ΤΕΛΟΣ ΤΕΥΔ]

33
34

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ –Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πίνακες ανάλυσης συνολικού
κόστους ανά είδος, σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Α/Α

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΘΕΩΡ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΠΡΑΓΜ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ/
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ

ΘΕΩΡ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΑΓΜ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΜΗ/ΣΥΣΚ.

ΣΥΝ.
/ΕΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΠΡΟΜΗ
ΘΕΥΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑ
ΣΙΟΥ

ΕΞΕΤ. /
ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΦ.
ΣΥΣΚ.

ΤΙΜΗ
/
ΣΥΣΚ
.

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΡ.
/ΕΞΕΤ.

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑΛ./
ΕΞΕΤ.

ΣΥΝ.
ΤΙΜΗ/
ΕΞΕΤ.

ΣΥΣΚ
ΕΤΟΣ

/

ΣΥΝ. ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ .
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................…………………………………..
β)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................…………………………………..
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................…………………………………..
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη..................................................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για
το/α τμήμα/τα ...............
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. (Σημείωση
προς την Τράπεζα : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου
ισχύος της προσφοράς όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη).
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα
με το άρθρο ... της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της .
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε .
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού
των ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ../ της υπ’ αριθμ ..... σύμβασης “(τίτλος
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη...........................
της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης)
ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε
να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα σχεδίου Σύμβασης
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «», CPV ΠΠΥΦΥ 2014

Στις Σέρρες σήμερα στις………………………..2017, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός
το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών που εδρεύει στις Σέρρες και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ …………………………………………., σύμφωνα
με την……………………….……. (ΦΕΚ……………………..) απόφαση του Υπουργείου
Υγείας, διορισμού του Διοικητή του Νοσοκομείου Σερρών και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται
στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
η εταιρεία με την επωνυμία……………………………………, που εδρεύει στο Νομό
………………,στη δ/νση ………………….., Τ.Κ………….., ΤΗΛ:…………………….,
FAX:……………………… έχει αριθμό φορολογικού μητρώου……………………., υπάγεται
στη……………………………..
και
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον
κ………………………………………………… του………………………………., η οποία στο
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Ανάδοχος».
αφού έλαβαν υπόψη:
1. Την υπ. αριθμ. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια ειδών .
2. Την με αρ.πρωτ………./…/…./2017 προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο
του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
3. Την υπ. αριθμ……η/…/…./2017 (θέμα ………) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την
οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης στον
Ανάδοχο με ΑΔΑ: ………………………...
4. Την υπ’ αριθμ. πράξη ………./…../…./2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει
ΑΔΑ:……………………… για το Νοσοκομείο.
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:
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ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της
αμοιβής, την προμήθεια ειδών «
», CPV, ΠΠΥΦΥ 2014 καθώς και την
τοποθέτηση/αντικατάσταση αυτών, στα οχήματα του Γ.Ν. Σερρών.
Η προμήθεια, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με
τους όρους της υπ. αριθμ. διακήρυξης και την υπ’ αριθμ……η/…./…./ (θέμα……...) απόφαση
κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Α/Α

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΘΕΩΡ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΠΡΑΓΜ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ/
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ

ΘΕΩΡ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΑΓΜ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΜΗ/ΣΥΣΚ.

ΣΥΝ.
/ΕΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΠΡΟΜΗ
ΘΕΥΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑ
ΣΙΟΥ

ΕΞΕΤ. /
ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΦ.
ΣΥΣΚ.

ΤΙΜΗ
/
ΣΥΣΚ
.

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΡ.
/ΕΞΕΤ.

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑΛ./
ΕΞΕΤ.

ΣΥΝ.
ΤΙΜΗ/
ΕΞΕΤ.

ΣΥΣΚ
ΕΤΟΣ

/

ΣΥΝ. ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αμοιβή που θα καταβληθεί από το Γ.Ν. Σερρών στον Ανάδοχο
ανέρχεται στο ποσό των ………………………………….(……………….€) πλέον ΦΠΑ 24%
(………………€),
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης στον Ανάδοχο
ανέρχεται στο ποσό των ……………………….…..(……………….€) πλέον ΦΠΑ 24%
(………………€).
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) έτος και θα ισχύει από την
υπογραφή της με δικαίωμα προαίρεσης, αν η συνολική αξία των ειδών είναι μικρότερη της
εκτιμώμενης και έως του ποσού αυτής, για τρείς μήνες με μονομερή απόφαση του Διοικητή του
Νοσοκομείου.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα παράτασης της σύμβασης με μονομερή απόφαση του
Διοικητή του Νοσοκομείου, για τρείς μήνες και μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού –οικονομικού
αντικειμένου (χρονική παράταση).
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση των Συμβάσεων πριν από
τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Προμηθευτού, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για το είδος του Διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη
ενοποιημένη προμήθεια από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου
Υγείας ή άλλη αρμόδια Αρχή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που είναι σε ισχύ, η οποία θα
αφορά και την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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Ο ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Συμβάσεως, κατέθεσε την υπ’
αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή τ… ……………………., ποσού
……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής
συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ……….201…
Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του είδους, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση
τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και την κατάθεση της εγγύησης καλής
λειτουργίας.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με
την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε
περίπτωση παραβάσεως κάποιου όρου της παρούσας και σε διάστημα τριών (3) ημερών από
την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
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.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την πλήρη
εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υπό
προμήθεια ειδών, ο Προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της
εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα
ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1)
τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ–ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευομένων ειδών θα γίνει σε ευρώ (€) για το 100 % της αξίας,
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση
επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή, μετά την
έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με χρηματικό
ένταλμα πληρωμής και μετά τη θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για
την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι κατ’ ελάχιστον τα
εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208
του Ν.4412/2016.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Αναθέτουσας Αρχής.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και επιπλέον με τα έξοδα μεταφοράς και
φορτοεκφόρτωσης των ειδών, της διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης εφόσον το αποτέλεσμα
αυτής απέδειξε, ότι το είδος που εξετάσθηκε, δεν ανταποκρίνεται με το συμφωνηθέν.
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5.1.2Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου35, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται
σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 4412/2016
γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών ψυχικής υγείας (άρθρο 3 του Ν.3580/07 )
δ Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94)
ΆΡΘΡΟ 5ο
ΧΡΟΝΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με ευθύνη και έξοδα δικά του, τους συνοδούς
εξοπλισμούς (αναλυτές) εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, τμηματικά στο Γ.Ν.
Σερρών, με ευθύνη και έξοδα δικά του, τα αντιδραστήρια- αναλώσιμα στις αντίστοιχες
ποσότητες που θα παραγγελθούν εγγράφως.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.
Οι συνοδοί εξοπλισμοί (αναλυτές) θα εγκατασταθούν με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στο
χώρο που θα του υποδειχθεί. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του
μηχανήματος και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο
προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, τους
κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και
τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το
οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς του.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει την συμμόρφωση του αναδόχου προς τα
ανωτέρω, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
35

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση
της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του 4412/2016.
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Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο ανάδοχος για την εγκατάσταση και λειτουργία
των υπό προμήθεια μηχανημάτων, πρέπει να είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, χωρίς
ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την
κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, να προσκομίσει πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως
λειτουργίας και συντήρησης του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με
αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες
εφαρμογές, μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.
Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από δελτία αποστολής, αναγράφοντας τα
χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς των ειδών
και την ποσότητα αυτών.
Τα προϊόντα που θα παραδίδονται θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE και να είναι σύμφωνα
με τα πρότυπα ISO, διαφορετικά η σύμβαση δε θα ισχύει και η προμήθεια των προϊόντων θα
γίνει από τον επόμενο Προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, με χρέωση της διαφοράς τιμής στον αρχικό μειοδότη που δεν πληροί τους όρους.
Για τα αποστειρωμένα είδη μιας χρήσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει σε κάθε
παράδοση, πιστοποιητικό αποστείρωσης, αναφέροντας την ημερομηνία λήξης της
αποστείρωσης.
ΆΡΘΡΟ 6ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ
Αν τα είδη φορτωθούν-παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντων
ειδών, χωρίς ΦΠΑ.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή
αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
ΆΡΘΡΟ 7ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.
Η παραλαβή των συνοδών εξοπλισμών (αναλυτών) θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτών, σε
πλήρη λειτουργία τους και αφού προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, οι μετρήσεις, η
επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και
χαρακτηριστικών. Για τον λόγο αυτό, μετά την πλήρη σύνδεση και εγκατάστασή των
μηχανημάτων θα ακολουθήσει δοκιμαστική λειτουργία για διάστημα είκοσι (20) ημερών.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται
με τον/τους ακόλουθους τρόπους:
α. Με μακροσκοπική εξέταση.
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ. Με πρακτική δοκιμασία
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δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς
προμήθεια μηχάνημα ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της
Επιτροπής παραλαβής.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Τα είδη που θα προσκομισθούν να είναι τα ίδια με τα προσφερθέντα, όπως αυτά που
περιγράφονται στην προσφορά και στα προσπέκτους.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Το Νοσοκομείο 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 χρήσεως, μετά από
σχετική αναφορά της Διευθύντριας του Εργαστηρίου, αρκούντος τεκμηριωμένη.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα
του αναδόχου ή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,
με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο
το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού
και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208
του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
ΆΡΘΡΟ 8ο
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ– ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, που να
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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 προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει το είδος που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και 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 9ο
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος προερχόμενη από
την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά,
ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, η συχνότητα του οποίου είναι
σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και δεν είναι
μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση
ετοιμότητας.
Θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λ.π., που θα παρακολουθείται και
θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και τον
τεχνικό του Προμηθευτού. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η
διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την
βλάβη και εάν είναι δυνατόν το είδος της και θα αποστέλλεται FAX, οπότε θα αρχίζει η
μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση προς αποκατάσταση της βλάβης θα
πρέπει, να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο Προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το
αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ.
Εφόσον είναι δυνατή η επισκευή στη θέση λειτουργίας (onsite), αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός
24 ωρών.
Εφόσον δεν είναι δυνατή η επισκευή εντός 24 ωρών ή απαιτείται μεταφορά του οργάνου ή του
μηχανήματος για επισκευή ή αντικατάστασή του (με τα ίδια, καινούργια ή άλλα καινούργια,
που θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό αντικατάσταση ειδών), αυτή θα
αντικαθίσταται με ευθύνη του αναδόχου από άλλη εξ ίσου αξιόπιστη και ιδίων
δυνατοτήτων / προδιαγραφών.
Εάν μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών συμβούν τέσσερις (4) βλάβες του ιδίου
μηχανήματος ή της ίδιας συσκευής, θα γίνει άμεση αντικατάσταση της συσκευής με άλλη
αχρησιμοποίητη των ιδίων δυνατοτήτων – προδιαγραφών.
Το αργότερο έως την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής των μηχανημάτων σε κατάσταση
λειτουργίας, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία του
Νοσοκομείου πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (servicemanuals) στην
Ελληνική γλώσσα και όλα τα σχε-διαγράμματα των επιμέρους τμημάτων τους.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ειδική τριμελής Επιτροπή Ελέγχου θα συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, η
οποία θα αποτελείται από:
Α. Ένα μέλος από το Ιατρικό Προσωπικού του Νοσοκομείου
Β. Ένα μέλος από το Προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου
Γ. Ένα εκπρόσωπο του Προμηθευτή.
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Η Επιτροπή θα συνέρχεται κάθε έξι (6) μήνες και θα εξετάζει την κατανάλωση των ειδών
ανάλογα με τον όγκο των εξετάσεων που θα διενεργεί και θα συντάσσει το σχετικό πρακτικό.
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Προμηθευτή και του Νοσοκομείου θα επιλύονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
ΆΡΘΡΟ 11ο
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Προμηθευτής δε δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή
κάποιες εξ’ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής.
ΆΡΘΡΟ 12ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
ΆΡΘΡΟ 13ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΆΡΘΡΟ 14ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) παραδόθηκαν και παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη
β) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις
ή εκπτώσεις και
γ) εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΆΡΘΡΟ 15ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του
πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, 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 Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
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ΆΡΘΡΟ 16ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
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
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή
δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα
Διακήρυξη.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως
σε όλα τα μέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
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ΆΡΘΡΟ 18ο
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οι Προμηθευτές θα πρέπει να συνεργάζονται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούνται δε να λαμβάνουν υπόψη τους οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της
Δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
ΆΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, β) οι όροι
της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
ΆΡΘΡΟ 20ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
Συμβάσεως ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών. Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, 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. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα
παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ν. Σερρών.
ΆΡΘΡΟ 21ο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθμ.
Διακήρυξης Διαγωνισμού καθώς και ο Ν.4412/2016. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν
αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις
συναφείς με τη Σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Οι διατάξεις του Ν.4412/2016, η υπ. αριθμ διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η
κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης
συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών
τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Οι διατάξεις του Ν.4412/2016
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Αναδόχου
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Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των
όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά, με
φαξ ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) όμοια
πρωτότυπα, τα οποία, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των
οποίων το Γ.Ν. Σερρών έλαβε τρία (3) αντίτυπα, ενώ το τέταρτο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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