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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                        

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ       

3θ Τ. ΠΕ.ΔΤΣΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ  

ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ      

Σμιμα: Οικονομικό 

Γραφείο : Προμθκειϊν                                  

Πλθροφορίεσ: ΣΩΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ  

Σθλ.: 23853/50266 

Φαξ: 23850/22175 

Σαχ. ΕΓΝΑΣΙΑ 9  

ΑΦΜ 99669027 ΔΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ  

Σ.Κ. 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ  

Email: sprom@nosflorinas.gr 

ΑΦΜ: 999669027 Δ.Ο.Τ. ΦΛΩΡΙΝΑ  

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αρικμ.  11./2017 

ΑΝΟΙΚΣΟY ΤΝΟΠΣΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΜΟY 

Για τθν προμικεια   ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ    CPV 33696200-7  με ςυνοδό εξοπλιςμό   για 

τισ ανάγκεσ του νοςοκομείου, με κριτιριο κατακφρωςθσ   τθν  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει  τθσ  βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ  



ΑΔΑ: 6ΨΖΦ46907Ι-Ο65



2 
 

 

 

 

α) για το ςφνολο των ηθτουμζνων εξετάςεων Γενικισ  Αίματοσ θ εκτζλεςθ των οποίων κα γίνει    με 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΣΗ CPV 33696200-7    

β) για το ςφνολο των ηθτουμζνων εξετάςεων θ εκτζλεςθ των οποίων κα γίνει    με ΑΝΑΛΤΣΗ 

ΑΙΜΟΣΑΗ   

υνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ     45000 € ςυμπ/νου ΦΠΑ    KAE  1311 

 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ   ζχοντασ υπόψθ 

1.Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

λοιπζσ διατάξεισ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

1.2 Του Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ134/18-6-2007). 

 1.3 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ»  

1.4 Του Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων  

των  κυβερνθτικϊν  διοικθτικϊν  και  αυτοδιοικθτικϊν  οργάνων  ςτο  διαδίκτυο»  «Ρρόγραμμα Διαφγεια» 

και άλλεσ διατάξεισ.(Α-112). 

1.5. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Αϋ 173/30.9.2010) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων 

ςυμβάςεων», ζτςι όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 

Α’51/2012)  

1.6 Toυ Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ 

διατάξεισ»   (Φ.Ε.Κ.   Αϋ   247/27-11-1995),   όπωσ   ιςχφει   με   τον   4270/2014   (ΦΕΚ   143/τ. 

Αϋ/28.06.2014) Αρχζσ  δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ   

2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ 

1.7 Του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Κ.Δ.Δ.), όπωσ ιςχφει, ο οποίοσ ζχει κυρωκεί με το άρκρο πρϊτο 

του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 45/9-3-

1999). 

1.8 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ –Νζα εταιρικι 

μορφι- Σιματα- Μεςίτεσ Ακινιτων- φκμιςθ Θεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ, 

Μζροσ Δεφτερο, Νζα εταιρικι μορφι: Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ)  
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1.9 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και 

λοιπζσ ρυκμίςεισ».  

1.10 Του Ν. 4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ 

του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ»  

 

1.11 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων  

Συμβάςεων όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 

           1.12. Του Ν. 4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο 

εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» 

 

 

1.13.  Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Αϋ/08.08.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και  

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

 

            1.14.  Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ. Αϋ/06.12.2016) Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ 

επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ 

 

  1.15 Του N.4472/2017 (ΦΕΚ 74/A/2017) «ςυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ 

διατάξεων του ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα 

κοινωνικισ ςτιριξθσ και 

εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ 

διατάξεισ 

2. Σισ Αποφάςεισ 

2.1 Τθν με αρικ. 4658/ 6-9- 2016  Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν –Υγείασ (ΦΕΚ 2937 /Β/ 15-9-

2016 ) με κζμα : «Ζγκριςθ Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείασ 

και Εποπτευομζνων Φορζων, ζτουσ 2015, με χρθματοδότθςθ από τον τακτικό προχπολογιςμό, το 

πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, τισ λοιπζσ πθγζσ». 

2.2 Το   υπ αρ   4708/16-9-2016    ζγγραφο τθσ ΕΡΥ με το  οποίο  ζγινε θ ενθμζρωςθ για τθν  ζκκριςθ του 

ΡΡΥΦΥ ζτουσ 2015 ( πιςτϊςεισ 2016-2017)  

2.3 Τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ   (ΤΕΥΔ) 
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2.4 . Το σπ αρ 6705/20-12-2013  .. έγγραθο ηες ΕΠΥ ( περί εγθρίζεως  ηετληθώλ προδηαγραθώλ 

 

1. Τελ σπ αρ 389/22-1-2014  ( 1.) πρόζθιεζε γηα δηαβούιεσζε ηετληθώλ προδηαγραθώλ 

 

2Tελ σπ αρ 742 /11-2-2014  ( 2.) πρόζθιεζε γηα δηαβούιεσζε ηετληθώλ προδηαγραθώλ 

2.5.  Τθν  εγκεκριμζνθ  προυπολογθςκιςα   δαπάνθ από το ΡΡΥΥ 2015  θ οποία  ανζρχεται ςτο ποςό των   

45000 € με ΦΡΑ Ροςότθτα   31947 δειγμα / εξεταςθ  Και Κριτιριο κατακφρωςθσ  τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει 2.6.  Σο γεγονόσ ότι πρζπει να οριςκεί επιτροπι 

αξιολόγθςθσ του εν λόγο διαγωνιςμοφ.  Νόμοσ 4412/2016 άρκρο 221   

2.7  To   εγκατεςτθμζνο πρόγραμμα  προμθκειϊν  από τθν εταιρία   i SMART P.C      

2.8   Τθν  υπ αρ  25/28-11-2017 ΘΕΜΑ  7   Απόφαςθ ΔΣ του ΓΝΦ με τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια του 

διαγωνιςμοφ ..  

2.9.  Τθν  υπ αρ 2 /12-12-2017 ΑΡΟΦΑΣΘ  ΔΙΟΙΚΘΤΘ –ΝΟΜΙΚΘ ΔΕΣΜΕΥΣΘ ( ΜΕ ΑΔΑ Ω2ΦΦΒ46907Ι-Ω4Θ 

ΚΑΙ ΑΔΑΜ 17REQ002416751 /14-12-2017  

 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
 
  Συνοπτικό διαγωνιςμό  με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν  πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει  τθσ  βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ για τθν 
ανάδειξθ  χορθγθτι  προμικειασ  «ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΣ - CPV  33696200-7   με 
ςυνοδό εξοπλιςμό   ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τουσ Γενικοφσ Προυσ του Νοςοκομείου,  
προχπολογιηόμενθσ  δαπάνθσ    45000 €   ςυμπεριλαμβανομζνου  Φ.Ρ.Α    (ΚΑΕ    1359).  

 

     

 Γενικζσ Πλθροφορίεσ 

 

1. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί  ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΑ-  ΜΕΣΩ ΤΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   iSupplies  ( http/ isupplies .gr  τθσ εταιρίασ  i SMART P.C      φςτερα από προκεςμία      
τουλάχιςτον   δϊδεκα θμερϊν  (12 ) από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ  ςτθν  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  – το 
ΚΘΔΜΘΣ  και   ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα .  

 
 
 

2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ  θλεκτρονικά, μζςω  των υπθρεςιϊν  
θλεκτρονικϊν  διαγωνιςμϊν   τθσ αναφερόμενθσ   θλεκτρονικισ  διεφκυνςθσ  Για να 
ςυμμετάςχει  ζνασ  προμθκευτισ   ςτον εν λόγο διαγωνιςμό  πρζπει να εγγράφει  δωρεάν  
ςτθν πλατφόρμα  iSupplies   αν δεν είναι ιδθ εγγεγραμμζνοσ Θ διαδικαςία εγγραφισ γίνεται 
απλά είτε μζςω τθλζφωνου ςτθν  i SMART P.C. ςτο 210/3601671 είτε ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι 
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φόρμα εγγραφισ ςτθ διεφκυνςθ   https/ isupplies .gr/auth/register .  

 

 

 
 
 

3. Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν  μζχρι  τθν  καταλθκτικι θμερομθνία  και  ϊρα  που  ορίηει  θ  
παροφςα  διακιρυξθ,  ςτθν  Ελλθνικι  γλϊςςα,  ςε θλεκτρονικό φάκελο,  και ψθφιακά 
υπογεγραμμζνθ  

 
4. Οι ςυμμετζχοντεσ,  υποβάλουν  θλεκτρονικά τθν προςφορά τουσ, ςε μορφι αρχείου τφπου  .pdf  ςε  

θλεκτρονικό  «φάκελο»  με  περιεχόμενο  δφο  (2)  (υπο)φακζλουσ  (α)  ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν 
ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ - Σεχνικι Προςφορά» και (β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν 
ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά». 

.  
 

5.    Θ ιςχφσ των ςχετικϊν ςυμβάςεων μπορεί να διακοπεί εφόςον γίνει  κεντρικι υπθρεςία 
(Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και το Υπουργείο Ανάπτυξθσ). Στθν περίπτωςθ 
αυτι για τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ υπθρεςία μασ, ουδεμία ευκφνθ ζχει ζναντι του χορθγθτι. 

6.  Σε περίπτωςθ που  δοκεί εξουςιοδότθςθ  από τθν 3θ  ΥΡΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ι από κεντρικι υπθρεςία 
(Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και το Υπουργείο Ανάπτυξθσ). θ υλοποίθςθ των να γίνει 
από  άλλο νοςοκομείο καμία ευκφνθ δεν ζχει το ΓΝ Φλϊρινασ  και  οι πλθροφορίεσ κα δοκοφν από τα 
αντίςτοιχα τμιματα αυτϊν 

7. Να κατατεκεί  Βεβαίωςθ  ότι θ τιμζσ που δίνουν είναι ςφμφωνεσ  με αυτζσ του 
παρατθρθτθρίου τιμϊν 

 

8. Απαγορεφεται  θ υποβολι εναλλακτικϊν  προςφορϊν . Τυχόν υποβλθκείςεσ εναλλακτικζσ 
προςφορζσ απορρίπτονται  

 

 
9. Για ότι δεν προβλζπεται από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ιςχφουν οι διατάξεισ περί προμθκειϊν του 

Δθμοςίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,  του Ν. 4412/2016 
 

10.  Η Αποςφράγιςθ των προςφορϊν  μπορεί να γίνει  ςε μια ςυνεδρίαςθ     ενιαία χωρίσ  
 διάκριςθ ςταδίων /φάςεων(αξιολόγθςθ   δικαιολογθτικϊν  ςυμμετοχισ – τεχνικισ    και οικονομικισ 
 προςφοράσ ) ςφμφωνα  με τον Ν4412 άρκρο 117  παρ 3. Και κα κατατεκεί ςτο Δ του ΓΝΦ ΕΝΑ  

ΠΡΑΚΣΙΚΟ     
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Θλεκτρονικόσ Ανοιχτόσ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ    

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει  τθσ  βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- 

τιμισ  

ΧΟΝΟΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ (ΚΘΜΔΘΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ ) 

ΚΑΙ ΣΤΘΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΡΛΑΤΦΟΜΑ  

21/12/2017  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Θμερομθνία 9-1-2018 

Θμζρα: TRITH  

Ώρα: 11:00 π.μ. 

 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ ΜΕΣΩ ΤΘΣ http/ isupplies .gr   

Θμερομθνία  21-12-2017  

Θμζρα: Ρζμπτθ 

Ώρα: 11:00 π.μ. 

 ΚΑΤΑΛΘΤΙΚΘ  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ  

Θμερομθνία 8-1-2018  

Θμζρα: DEYTERA  

Ώρα: 11:00 π.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ  ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΡΛΑΤΦΟΜΑ http/ isupplies .gr   

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔOYΣ -7 ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΣ  
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ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV  33696200-7  

ΦΟΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 

Γενικό Νοςοκομείο ΦΛΩΙΝΑΣ .  

(Κωδικόσ ΝUTS: GR  134 .) 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ ΤΑ 

ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΘ 
Γενικό Νοςοκομείο  ΦΛΩΙΝΑΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ  45000 .€ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΙ Τον προχπολογιςμό του Νοςοκομείου – ΚΑΕ 1311 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ /ΤΕΣΤ  

ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΘ  Ναι  ΣΤΟ ΓΝΦ   ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ωσ παρακάτω πίνακασ ειδϊν) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  B  

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα 

ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ με δικαίωμα δίμθνθσ 

παράταςθσ ωσ προσ τθν ολοκλιρωςθ 

(απορρόφθςθ) του φυςικοφ και οικονομικοφ 

αντικειμζνου. 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Γενικό Νοςοκομείο ΦΛΩΙΝΑΣ (Κωδικόσ ΝUTS: GR  

134 .) 

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και 

τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 

 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ 

ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 

2198/94. 

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  6 ΜΘΝΕΣ 
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι θ προμικεια «ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΣ »- 

CPV 33696200-7 για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Γενικoφ Νοςοκομείου ΦΛΩΙΝΑΣ (Κωδικόσ 

ΝUTS   134 .) 

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ   

ΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α.  --Η ΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β  --Η ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙ ΔΤΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ  

Προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ των κατθγοριϊν  κα 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

ΠΡΟΦΟΡΕ ΠΟΤ ΤΠΕΡΒΑΙΝΟΤΝ ΣΗΝ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΗΑ ΔΑΠΑΝΗ ΘΑ 

ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΝΣΑΙ  Ω ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΕ 
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   ΡΑΑΤΘΜΑ Β    

Αναλυτικά: ΕΙΔΘ –ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ  - ΔΑΡΑΝΘ««ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΣ »- CPV33696200-7 

 

 
 

 
Α  ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

 

 

ΕΙΔΗ  - ΠΟΟΣΗΣΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΛΙΚΟΤ ΑΙΜΑΣΟ 

Α/

Α  

ΕΙΔΟ  ΠΟΟΣΗΣΑ 

/ΕΞΕΣΑΕΙ  

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ  

 

ΔΑΡΑΝΘ  

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

6118 ΓΕΝΙΚΘ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

Α  

19622 0,9240 18130,73   

7590 ΓΕΝΙΚΘ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

Β  

4500 1,0515 4731,75    

9260 ΔΕΚ  325 11,5015 3738   

 

 

υνολικι δαπάνθ    26600,48€ χωρίσ ΦΠΑ   θ     32984,60€ με φπα 24% 

Β ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

 

 

ΕΙΔΗ  - ΠΟΟΣΗΣΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ  ΑΙΜΟΣΑΗ  
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υνολικι δαπάνθ   9684,83€   € χωρίσ ΦΠΑ   θ   12009,19 €  με φπα 24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α  ΕΙΔΟ  ΠΟΟΣΗΣΑ 

/ΕΞΕΣΑΕΙ  

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ  

 

ΔΑΡΑΝΘ  

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

524 PT 6000 1,27378 €  7.642,67 €  

525 ARTT 1200 1,23544 € 1.482,53 € 

4819 ΣΕΤ ΓΙΑ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟ 
ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΜΘΧ/ΜΑ 

ΓΙΑ ΡΟΣΟΤΙΚΟ 
ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟ  

300 1,86544 € 559,63 €  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   Γ.   ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
 
 
 
 

Σόποσ – Χρόνοσ διενζργειασ -  Σρόποσ Λιψθσ Εγγράφων, Διευκρινίςεων 
 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ – 
ΚΗΔΜΗ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

http/ isupplies .gr  
. 

 
  21/12/2017  

 

 
  21-12-2017  
Θμερα ΡΕΜΡΤΘ  
.και ϊρα 11 π.μ. 

 
Μζχρι  τισ 8-1-2018 

.θμζρα ΔΕΥΤΕΑ και 
ϊρα  11.00 π.μ. 

 
 
 
 
 

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθ λιξθ του παραπάνω χρόνου δεν αποςφραγίηονται  

 
Το  πλιρεσ  τεφχοσ  τθσ  διακιρυξθσ  ζχει  δθμοςιευτεί  ςτο  ΚΘΜΔΘΣ,  ςτο Πρόγραμμα 

Διαφγεια  και τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα   τθσ εταιρίασ   ISMART P.C.  
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 
 

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
1.ANΑΛΤΣΗ    ΑΙΜΟΣΑΗ 

 
1. Να ζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονου προςδιοριςμοφ πθκτολογικϊν, χρωματομετρικϊν και 
ανοςολογικϊν εξετάςεων. 

 
2. Nα ζχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ ςε δείγματα και κυβζττεσ χωρίσ κακυςτζρθςθ τθσ λειτουργίασ 
του αναλυτι και ςυνεχι δυνατότθτα προςκικθσ επειγόντων δειγμάτων (stat), χωρίσ διακοπι τοφ 
αναλυτι. 

 
3. Nα διακζτει ζγχρωμθ επίπεδθ οκόνθ (touch screen) και εξωτερικό εκτυπωτι κοινοφ χαρτιοφ, κακϊσ 
και ςφςτθμα  barcode για τθν αναγνϊριςθ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων με BAR CODE, για τθν 
αποφυγι ςφαλμάτων κατά τθν τοποκζτθςθ. 

 
4.  Να  διακζτει  διαφορετικό  ρφγχοσ  αναρρόφθςθσ  για  τα  δείγματα  και  διαφορετικό  ρφγχοσ  για  
τα αντιδραςτιρια ϊςτε να αποκλείεται με τον καλφτερο τρόπο κάκε επιμόλυνςθ δείγματοσ από 
αντιδραςτιριο. 

 
5.  Να  διακζτει  πραγματικι  ταχφτθτα  (παραγωγικότθτα)  τουλάχιςτον  110PT  test/ϊρα  και  να  
διακζτει περιςςότερεσ  από  20  κζςεισ  αντιδραςτθρίων  από  τισ  οποίεσ  οι  4  τουλάχιςτον  να  
αναδεφουν  το αντιδραςτιριο. 
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6. Να διακζτει κζςεισ αντιδραςτθρίων ςε κερμοκραςία χαμθλότερθ του περιβάλλοντοσ ϊςτε τα 
αντιδραςτιρια να μποροφν να παραμζνουν ςτον αναλυτι ζωσ ότου καταναλωκοφν χωρίσ να αλλοιωκοφν 
και να εξαςφαλίηεται θ 24ωρθ λειτουργία του. 

 

 
7. Να ζχει τθν δυνατότθτα ανάλυςθσ όςο το δυνατόν μεγαλφτερου αρικμοφ διαφορετικϊν εξετάςεων ςε 
κάκε δείγμα χωρίσ αλλαγι ι προςκικθ νζων αντιδραςτθρίων. Να αναφερκεί για να αξιολογθκεί ο 
αρικμόσ ταυτόχρονθσ ανάλυςθσ test ανά δείγμα. 

 
 

8. Να ζχει χωρθτικότθτα 40 τουλάχιςτον δειγμάτων και να ζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 
τοποκζτθςθσ δειγμάτων ςε καψάκια και ςωλθνάρια αιμολθψίασ με ι χωρίσ barcode. 

 
9. Ο αναλυτισ να αραιϊνει αυτόματα τα δείγματα, standards και controls ςτισ απαιτοφμενεσ από τθν 
κάκε μεκοδολογία  αραιϊςεισ  και  να  ζχει  δυνατότθτα  αυτόματθσ  επαναραίωςθσ  για  δείγματα  εκτόσ  
των προκακοριςμζνων  ορίων  γραμμικότθτασ  χωρίσ  τθν  παρζμβαςθ  του  χειριςτι  κακϊσ  και  
δυνατότθτα αυτόματου προγραμματιςμοφ και εκτζλεςθσ επιπλζον εξζταςθσ εάν το αποτζλεςμα τθσ 
αρχικισ είναι εκτόσ οριςμζνων  ορίων  (reflex  testing).  Να  ζχει  τθ  δυνατότθτα  ανίχνευςθσ  αναςτολζων  
των  παραγόντων  με αυτόματεσ  πολλαπλζσ  αραιϊςεισ  (factor  parallelism).  Να  ζχει  δυνατότθτα  
απεικόνιςθσ  τθσ  καμπφλθσ αντίδραςθσ των μετριςεων για  κάκε τφπο εξζταςθσ και να γίνεται χριςθ 
τθσ καμπφλθσ ςχθματιςμοφ του κρόμβου για τθν αξιολόγθςθ των πακολογικϊν δειγμάτων. 

 
10. Να ελζγχει αυτόματα τθ ςτάκμθ των αντιδραςτθρίων, δειγμάτων και κυβεττϊν και να ειδοποιεί 
αυτόματα εάν οι  υπάρχουςεσ ποςότθτεσ δεν επαρκοφν για τισ εξετάςεισ που ζχουν 
προγραμματιςκεί. Να ζχει τθ δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ για 250 τουλάχιςτον εξετάςεισ χωρίσ 
τθν παρουςία του χειριςτι. 

 
11. Να εκτελεί τουλάχιςτον τισ παρακάτω εξετάςεισ : PT, APTT, Ινωδογόνο, D-DIMERS, Αντικρομβίνθ ΙΙΙ, 
Ρρωτείνθ C, Ελεφκερθ Ρρωτείνθ S (αντιγονικόσ προςδιοριςμόσ), Επίπεδα Θπαρίνθσ. 
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12.  Να διακζτει πλιρεσ πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου QC με διαφορετικά controls και διαγράμματα 
(Levey-Jenning) και το λογιςμικό του αναλυτι να είναι φιλικό προσ το χριςτθ. 

 
13. Nα προςφερκεί από τθν ίδια εταιρεία, και με τα ίδια αντιδραςτιρια εναλλακτικι λφςθ αναλυτι αιμόςταςθσ για 
εφεδρεία και εφθμερία. 

 
14. O αναλυτισ να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ αποτελεςμάτων τουλάχιςτον 1000 δειγμάτων και να μπορεί 
να ςυνδεκεί αμφίδρομα με το μθχανογραφικό ςφςτθμα του Νοςοκομείου. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΑΗ 
 

1. Για τθν προφφλαξθ και ορκι λειτουργία των αναλυτϊν τα αντιδραςτιρια αιμόςταςθσ για χριςθ ςτουσ αυτόματουσ 
αναλυτζσ  κα πρζπει να διατίκενται ςτα ειδικά φιαλίδια – ζτοιμα για χριςθ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απαραίτθτθ 
εφαρμογι ςτον χϊρο των αντιδραςτθρίων και θ απ’ ευκείασ τοποκζτθςθ χωρίσ μεταγγίςεισ.Τα φιαλίδια των 
αντιδραςτθρίων να διακζτουν barcode για τθν αυτόματθ αναγνϊριςι τουσ από τουσ αναλυτζσ,για τθν αποφυγι 
ςφαλμάτων κατά τθν τοποκζτθςθ. 

 
2. Θα πρζπει να κατατεκοφν με τθν προςφορά πλιρθ πρωτόκολλα εφαρμογισ των προςφερομζνων 
αντιδραςτθρίων ςτουσ αναλυτζσ όπου και κα περιζχονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ παράμετροι (μζκοδοι, όγκοι, χρόνοι 
επϊαςθσ κ..λ.π.) κακϊσ και τα πιςτοποιθτικά CE IVD (ςφμφωνα με τθν οδθγία 98/79) των προςφερομζνων ειδϊν 
(υλικά,αναλυτζσ). Το αντιδραςτιριο για τον ζλεγχο των D-Dimers να ζχει FDA Approval για αποκλειςμό 
κρομβοεμβολικϊν επειςοδίων. To αντιδραςτιριο για το χρόνο προκρομβίνθσ να είναι αναςυνδυαςμζνθσ 
ανκρϊπινθσ προζλευςθσ με ISI περίπου 1. Tα αντιδραςτιρια για τον ζλεγχο αντικρομβίνθσ και επιπζδων χαμθλοφ 
μοριακοφ βάρουσ θπαρίνθσ να είναι ςε υγρι μορφι. 

 
3. Τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια να ςυνοδεφονται από control & calibrator με αναμενόμενεσ τιμζσ ςτουσ 
αναλυτζσ. 

 
4. Τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια να διακζτουν υψθλι ςτακερότθτα μετά τθν αναςφςταςθ (να αναφερκεί θ 
διάρκεια). 

 
Θα πρζπει να δοκοφν αναλυτικά και τα εξισ : 

 
1.  Θ τιμι ανα ςυςκευαςία όλων των υλικϊν (αντιδραςτθρίων, αναλωςίμων, calibrators,controls) τα οποία κα 
τιμολογοφνται από τον προμθκευτι. 
2.  Αναλυτικόσ πίνακασ με τα calibrators και controls που απαιτοφνται για κάκε εξζταςθ.Θ ςυχνότθτα χριςθσ των 
controls για τον εςωτερικό ποιοτικό ζλεγχο κα προςδιορίηεται απόλυτα απο το εργαςτιριο ανάλογα με 
τισ εκάςτοτε  ανάγκεσ του. 
3.  Δίνεται θ δυνατότθτα να προςφερκοφν και επιπλζον αντιδραςτιρια εκτόσ των ηθτοφμενων εξετάςεων κακϊσ 
και όλα τα αναλϊςιμα τουσ, calibrators και controls ι buffers, τα οποία κα αξιολογθκοφν αναλόγωσ. 
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2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ                 ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΟΛΙΚΟΤ ΑΙΜΑΣΟ 
23 + ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ 

 

1.  Ο προμθκευόμενοσ αναλυτισ κα πρζπει να είναι πλιρθσ, ςφγχρονθσ οπωςδιποτε τεχνολογίασ και να ζχει  
δυνατότθτεσ ανάλυςθσ των εμόρφων ςτοιχείων του αίματοσ ςε απόλυτο αρικμό και ποςοςτό ςφμφωνα 
με τισ τελευταίεσ εξελίξεισ και απαιτιςεισ οι οποίεσ είναι κατοχυρωμζνεσ με βάςθ τθ διεκνι βιβλιογραφία 
και πρακτικι. 

 
2.  Θ αρχι λειτουργίασ του αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ. Ο 

αναλυτισ   να  χρθςιμοποιεί  δείγματα  ολικοφ  αίματοσ  και  όλεσ  οι  παράμετροι  που  δίνονται  να 
ανιχνεφονται  απευκείασ  από  το  φιαλίδιο  τθσ  γενικισ  αίματοσ,  χωρίσ  να  απαιτοφνται  περαιτζρω 
διαδικαςίεσ από τον χειριςτι (π.χ αραιϊςεισ). 

 
3.  Να μετρά τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ με ορκότθτα και αξιοπιςτία τόςο ςτα φυςιολογικά όςο και ςτα 

πακολογικά δείγματα. 
 

I. Λευκά αιμοςφαίρια 
II. Ερυκρά αιμοςφαίρια 

III.  Αιματοκρίτθσ 
IV.  Αιμοςφαιρίνθ 
V. MCH 
VI. MCV 

VII. MCHC 
VIII. RDW 
IX. Να μετρά δικτυοερυκροκφτταρα (ΔΕΚ) και τουσ υποπλθκυςμοφσ τουσ 

(διαφορικόσ  τφποσ  ΔΕΚ),  ανάλογα  με  το  βακμό  αωρότθτασ,  ςε  απόλυτο  αρικμό  και 
ποςοςτό,   όπωσ  και  του  δείκτθ  ωρίμανςθσ,  δθλαδι  το  κλάςμα  των  αϊρων  ΔΕΚ 
(IRF=immatureReticulocyteFraction). Θ μζτρθςθ των ΔΕΚ και των παραμζτρων τουσ να 
γίνεται άμεςα και αυτόματα από το δείγμα χωρίσ να ζχει προθγθκεί κάποια χειροκίνθτθ 
επεξεργαςία.  Να  επιςυνάπτεται  βιβλιογραφία  αξιολόγθςθσ  των  ΔΕΚ.  Επιπλζον  να 
προςδιορίηει τον δείκτθ αιμοςφαιρινοποίθςθσ των δικτυοερυκροκυττάρων. 

X. Να μετρά τον απόλυτο αρικμό των αιμοπεταλίων και των παραμζτρων 
τουσ: PDW (εφροσ κατανομισ αιμοπεταλίων), MPV (μζςοσ όγκοσ αιμοπεταλίων), PCT 
(αιμοπεταλιοκρίτθσ). 

 
Ειδικότερα  θ  μζτρθςθ  των  αιμοπεταλίων  ςτα  πακολογικά  δείγματα  πρζπει  να  γίνεται 
άμεςα, ταχφτατα (ςε χρόνο μικρότερο των 2 λεπτϊν) και αυτόματα από το ίδιο δείγμα τθσ 
γενικισ   αίματοσ   με   μεκοδολογίεσ   οι   οποίεσ   να   διαςφαλίηουν   τθν   ορκότθτα   του 
αποτελζςματοσ ςε περιπτϊςεισ παρεμβολισ μικρϊν ερυκροκυττάρων (μικροκυτταρϊςεισ 
μεςογειακϊν  ςυνδρόμων,  ςχιςτοκυττάρων  κλπ),  ςε  περιπτϊςεισ  φπαρξθσ  γιγάντιων 
αιμοπεταλίων (αιματολογικζσ κακοικειεσ, κρομβαςκζνειεσ κλπ) και ςε περιπτϊςεισ πολφ 
χαμθλοφ αρικμοφ αιμοπεταλίων όπωσ ςε κρομβοπενίεσ άνοςθσ αρχισ κλπ. 

XI. Να μετρά τον απόλυτο αρικμό και το ποςοςτό  % : των 
ουδετεροφίλων,  των  λεμφοκυττάρων,  των  μονοκυττάρων,  των  θωςινοφίλων  και  των 
βαςεοφίλων. 
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Ειδικότερα το άκροιςμα του ποςοςτοφ των υποπλθκυςμϊν των λευκοκυττάρων πρζπει να είναι 
100 και το άκροιςμα του απόλυτου αρικμοφ των υποπλθκυςμϊν των λευκοκυττάρων να ιςοφται με τον απόλυτο 
αρικμό των λευκϊν. 
Να χρθςιμοποιεί για τθν ανίχνευςθ των λευκϊν και τον ποςοτικό προςδιοριςμό των κυττάρων του 
διαφορικοφ λευκοκυτταρικοφ τφπου, ακτίνεσ laser. 
Ο υπολογιςμόσ του διαφορικοφ τφπου των λευκϊν αιμοςφαιρίων πρζπει να γίνεται με άμεςθ ανίχνευςθ. 

 
XII. Να μετρά τον απόλυτο αρικμό και το ποςοςτό του ακροίςματοσ των αϊρων κυττάρων τθσ 

κοκκιϊδουσ ςειράσ (μεταμυελοκφτταρα, μυελοκφτταρα, προμυελοκφτταρα) για τθ 
διάγνωςθ και παρακολοφκθςθ αρρϊςτων με λοιμϊξεισ, μυελοχπερπλαςτικά ςφνδρομα και 
λοιπά αιματολογικά νοςιματα. 

 
4.  Να  διακζτει  δυνατότθτα  ανάλυςθσ,  πζρα  του  φλεβικοφ  και  τριχοειδικοφ  προαραιωμζνου  αίματοσ 

παιδιατρικϊν δειγμάτων, όπωσ και δειγμάτων τριχοειδικοφ αίματοσ από βρζφθ, νεογνά και ενιλικεσ με 
δυςεφρετεσ φλζβεσ λόγω χθμειοκεραπείασ, παχυςαρκίασ και ευριςκομζνουσ ςε shock (πολφ χαμθλι πίεςθ) 
ςτουσ οποίουσ επιβάλλεται θ επείγουςα μζτρθςθ  παραμζτρων αίματοσ 

 
5.  Ο αναλυτισ πρζπει να παρζχει αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ ςτθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων ςτα 

φυςιολογικά και ςτα πακολογικά δείγματα τα οποία περιζχουν άωρα ι άτυπα κφτταρα, ελαττωμζνο ι 
αυξθμζνο αρικμό κυττάρων τθσ λευκισ και τθσ ερυκράσ ςειράσ ι και των αιμοπεταλίων. 
Ειδικότερα,   για   τα   λευκά   αιμοςφαίρια,   πρζπει   να   επιςθμαίνει   τθν   φπαρξθ   των   «ατφπων 
λεμφοκυττάρων», των βλαςτϊν, των άωρων κοκκιοκυττάρων, τθσ λευκοπενίασ, τθσ 
λευκοκυττάρωςθσ, τθσ λεμφοπενίασ, τθσ ουδετεροπενίασ, τθσ ουδετεροφιλίασ, τθσ μονοκυττάρωςθσ, τθσ 
θωςινοφιλίασ και τθσ βαςεοφιλίασ. 
Για   τθν   ερυκρά   ςειρά  πρζπει   να   επιςθμαίνει   τθν   ανιςοκυττάρωςθ,   τθν   μικρό,   μακρό  και 
ποικιλοκυττάρωςθ, όπωσ και τθν φπαρξθ αναιμίασ, ερυκροκυττάρωςθσ, κραυςμάτων και 
ςυγκολλιςεων ερυκρϊν και τθν φπαρξθ ερυκροβλαςτϊν. 
Για τα αιμοπετάλια πρζπει να επιςθμαίνει τθν φπαρξθ ςυςςωματωμζνων αιμοπεταλίων, γιγάντιων 
αιμοπεταλίων, τθ κρομβοπενία και τθ κρομβοκυττάρωςθ. 

 
6. Να διακζτει δφο τφπουσ αυτόματθσ δειγματολθψίασ : 

 
α) αυτόματο ςφςτθμα με ςωλθνάρια κλειςτοφ τφπου και αναγνϊριςθσ των δειγμάτων (barcodereader) για  
προςταςία των χειριςτϊν από επικίνδυνα δείγματα (AIDS, θπατίτιδα κτλ). Για το λόγο αυτό να διακζτει 
δειγματοφορζα 50 περίπου κζςεων. 
β) κλαςςικό ςφςτθμα ανοικτοφ τφπου. 
Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ το ακροφφςιο να είναι αυτοκακαριηόμενο. 

 
7.  Θ ανάδευςθ του αίματοσ ςτο κλειςτό ςφςτθμα δειγματολθψίασ, να γίνεται αυτόματα κατά ιπιο τρόπο 

ςφμφωνα με τουσ επιςτθμονικοφσ κανόνεσ (κίνθςθ μιμοφμενθ τθν κίνθςθ του χεριοφ). 
 
 
 

8.  Θ ταχφτθτα ανάλυςθσ των δειγμάτων για τθν γενικι αίματοσ  και ςτο κλειςτό και ςτο ανοικτό ςφςτθμα να  
είναι  τουλάχιςτον  75  δείγματα  τθν  ϊρα.  Ρροςφορά  με  μεγαλφτερθ  ταχφτθτα  ανάλυςθσ  κα 
αξιολογθκεί ιδιαίτερα ωσ προςόν του αναλυτι. 

 
 
 

9. Να εμφανίηει ςε οκόνθ ζγχρωμα και να εκτυπϊνει ςε νεφελογράμματα και ιςτογράμματα, τισ κατανομζσ 
(ανάλογα με τθν αρχι μζτρθςθσ) των λευκοκυττάρων και τουσ υποπλθκυςμοφσ τουσ, των ερυκροκυττάρων, 
των αιμοπεταλίων και των ΔΕΚ, ϊςτε να δίδονται αςφαλείσ και χριςιμεσ διαγνωςτικζσ πλθροφορίεσ με βάςθ 
τισ εικόνεσ κατανομϊν από τθν ανάλυςθ των ζμμορφων ςτοιχείων του αίματοσ. 
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10. Να διακζτει προγράμματα ποιοτικοφ ελζγχου με τθν χριςθ δειγμάτων ρουτίνασ των αςκενϊν και με τθν 

χριςθ αντιδραςτθρίων ελζγχου (controls) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ, με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ ορκισ 
λειτουργίασ του αναλυτι ςε πραγματικό χρόνο. 

 
11. Να διακζτει δυνατότθτα  αυτόματθσ  μετάπτωςθσ ςε κατάςταςθ  stand-by και εφκολθσ  και άμεςθσ 

επαναφοράσ ςε κανονικι χριςθ ςε χρόνο μικρότερο των 10 λεπτϊν (να αποδεικνφεται) Επίςθσ ο 
απαιτοφμενοσ χρόνοσ τόςο για τθν εκκίνθςθ όςο και τον τερματιςμό του αναλυτι να μθν υπερβαίνει τα 20 
λεπτά. 

 
12. Να διακζτει ςφςτθμα αναρρόφθςθσ αίματοσ το οποίο να ςυγκρατεί ξεχωριςτζσ ποςότθτεσ αίματοσ για κάκε  

μονάδα μζτρθςθσ του οργάνου με ςκοπό τθ μζγιςτθ ακρίβεια ςτισ αραιϊςεισ του δείγματοσ 
(περιςτροφικι βαλβίδα). Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόποσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

 
13. Να  διακζτει  τθ  δυνατότθτα  προγραμματιςμοφ  για  τθν  ανάλυςθ  μεμονωμζνων  παραμζτρων  ι 

ςυνδυαςμό παραμζτρων με ςκοπό τθν οικονομικι λειτουργία του αναλυτι. 
 

14. Ο αναλυτισ να διακζτει ςφςτθμα αυτοελζγχου και αυτόματθσ και μθχανικισ ρφκμιςθσ όλων των άμεςα 
μετροφμενων παραμζτρων. 

 
15. Ο  εν  λόγω  αναλυτισ  να  διακζτει  ςφςτθμα  προειδοποίθςθσ  του  χειριςτι  για  τισ  ςτάκμεσ  των 

αντιδραςτθρίων. 
 

16. Να  διατίκεται  από  τθν  καταςκευάςτρια  εταιρεία  αίμα  ελζγχου  (control)  για  όλεσ  ανεξαιρζτωσ  τισ 
παραμζτρουσ,  για  τον  εςωτερικό  ποιοτικό  ζλεγχο  τθσ  αναλυτικισ  αξιοπιςτίασ  του  αναλυτι  και 
πρότυπο αίμα ρφκμιςθσ του (calibrator) για όλεσ τισ βαςικζσ παραμζτρουσ (WBC, RBC, HgB, HCT, 
MCV,PLT). 

 
17. Θ  μζτρθςθ  τθσ  αιμοςφαιρίνθσ  να  γίνεται  με  διεκνϊσ  αποδεκτι  και  βιβλιογραφικά  τεκμθριωμζνθ 

μζκοδο χρθςιμοποιϊντασ αντιδραςτιρια χωρίσ κυάνιο για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
 

18. Να διακζτει τθν δυνατότθτα αρχείου τουλάχιςτον 10.000 δειγμάτων. 
 

19. Στον υπό  προμικεια αναλυτι,  όλεσ  οι λειτουργίεσ,  το  λογιςμικό και τα μθνφματα  για  τθν ορκι 
λειτουργία ι τα ςφάλματα κα πρζπει να είναι ςτα ελλθνικά. Το λειτουργικό δε ςφςτθμα του αναλυτι να 
είναι βαςιςμζνο ςε Windows 2000 και νεϊτερο. Επιπλζον θ τεχνικι προςφορά να ςυνοδεφεται με οδθγίεσ 
χριςθσ του προϊόντοσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, οι οποίεσ κα αποδίδουν πιςτά το πρωτότυπο κείμενο και κα 
φζρουν τθν  ζγκριςθ του καταςκευαςτι (όπωσ ο Νόμοσ 2955/2001 ςτο άρκρο 2, παράγραφοσ 5, εδάφιο 
α, ορίηει). 

 
20. Να διακζτει εκτυπωτι για εκτφπωςθ των αποτελεςμάτων ςε Α4 χαρτί με δυνατότθτα ζγχρωμθσ 

εκτφπωςθσ. 
 

21. Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ προβολισ των αποτελεςμάτων τουλάχιςτον 15’’. 
 

22. Να διακζτει πλιρεσ τμιμα service και αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτουσ αυτόματουσ αναλυτζσ. Για τον λόγο  
αυτό  ο  προμθκευτισ  υποχρεοφται  να  κατακζςει  κατάςταςθ  αναλυτϊν  εγκατεςτθμζνων  ςε δθμόςια 
νοςοκομεία ςτα οποία ζχει αναλάβει τθ ςυντιρθςι τουσ. 
Επίςθσ, κα πρζπει ο προμθκευτισ να κατακζςει πρόταςθ κάλυψθσ του service για το εργαςτιριο. Στθν εν 
λόγω πρόταςθ ο προμθκευτισ κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ 
του προςφερόμενου οργάνου, ςε κακθμερινι βάςθ και αυτοματοποιθμζνα. 

 
23. Οι προςφζροντεσ να εντάξουν  το  εργαςτιριο ςε ςφςτθμα εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ποιοτικοφ 

ελζγχου, του οποίου τα αποτελζςματα να γνωςτοποιοφνται ςτο εργαςτιριο, ωσ ο νόμοσ 2955/2001 άρκρο  
7  παράγραφοσ  (ε)  ορίηει.  Να  κατατεκεί  επί  ποινι  αποκλειςμοφ  κατάλογοσ  ελλθνικϊν 



ΑΔΑ: 6ΨΖΦ46907Ι-Ο65



17 

 

 
νοςοκομείων που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα εξωτερικοφ  ποιοτικοφ  ελζγχου  που  προτείνει  θ 
προμθκεφτρια εταιρεία 

 
24. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ςφνταξθ του φφλλου ςυμμόρφωςθσ. Στο φφλλο ςυμμόρφωςθσ κα 

απαντϊνται μια προσ μια οι προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί. Θα αναφζρεται αν εκπλθρϊνεται θ 
προδιαγραφι, το βακμό ςτον οποίο εκπλθρϊνεται ι αν δεν εκπλθρϊνεται. Ρροσ απόδειξθ δε των 
ιςχυριςμϊν αυτϊν, κα πρζπει να γίνονται παραπομπζσ ςε αποςπάςματα από OperatorsManual και 
ServiceManual,  ςε  prospectus  του  προςφερόμενου  οργάνου  που  κα  προζρχονται  από  τον 
καταςκευαςτικό   οίκο   (και   όχι   πλθμμελϊσ   μεταφραςμζνα   φυλλάδια)   κακϊσ   επίςθσ   και   ςε 
επιςτθμονικζσ εκδόςεισ και λοιπά επιςτθμονικά ζντυπα που κα προζρχονται από τον καταςκευαςτικό οίκο 
του μθχανιματοσ. 
Θ  κάκε  παραπομπι  κα  ζχει  ζναν  αρικμό(κατά  αφξουςα  ςειρά)  και  ςτο  αντίςτοιχο  ςθμείο  τθσ 
παραπομπισ   κα   υπάρχει   ο   αντίςτοιχοσ   αρικμόσ   ςε   κφκλο.   Ρϋχ  εκπλθρϊνεται   πλιρωσ  θ 
προδιαγραφι (operatorsmanual ςελ.135 ςθμείο 4 ) 

 

25. Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται, όταν τουσ ηθτθκεί, να προβαίνουν ςε επίδειξθ των δυνατοτιτων του 
προςφερόμενου αναλυτι με ςκοπό τθν εκτίμθςθ (evaluation) ςτθν πράξθ τθσ μετρικισ αξιοπιςτίασ του, 
τθσ απόδοςθσ του, τθσ λειτουργικότθτασ του, τθσ φιλικότθτασ του ωσ προσ τον χειριςτι και εν γζνει τθσ  
ευχρθςτίασ του, κακϊσ επίςθσ και τθν διακρίβωςθ τθσ πραγματικισ ανταπόκριςθσ του προςφερόμενου 
οργάνου ςε ςχζςθ με τισ τεκείςεσ από τθν διακιρυξθ τεχνικζσ  προδιαγραφζσ, μία προσ μια. 

 
26. Ο  προμθκευτισ  υποχρεοφται  να  προςφζρει  και  εφεδρικό  αναλυτι  22 παραμζτρων,  πλιρουσ ανάλυςθσ  
λευκοκυτταρικοφ  τφπου  με  αυτόματο  δειγματολιπτθ.  Ο  αναλυτισ  αυτόσ  για  λόγουσ ποιότθτασ,  ομαλισ 
ροισ τθσ εργαςίασ, επαρκοφσ και αποδοτικισ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ, επάρκειασ ςε περίπτωςθ 
βλαβϊν, ςυμβατότθτασ αποτελεςμάτων και απόδοςθσ ευκυνϊν, πρζπει να είναι του ιδίου  καταςκευαςτικοφ 
οίκου με τον αναλυτι ρουτίνασ. Δεν κα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ που κα αποκλίνουν από τθν απαίτθςθ αυτι“ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ6 
 
 
 

1. Ο προμθκευτισ οφείλει να υποβάλει ζγγραφθ διλωςθ ότι εγγυάται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τθν 
προςφερόμενθ ποιότθτα των υλικϊν, τθν καταλλθλότθτά τουσ για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται και 
γενικά τθν ανταπόκριςι τουσ ςτισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τισ διακιρυξθσ, κακϊσ και ότι αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ να διακζτει εξειδικευμζνο υπάλλθλο, αν απαιτείτε  ο οποίοσ κα επιδείξει ςτο προςωπικό του 
Νοςοκομείου, εφόςον απαιτείται, τον τρόπο λειτουργίασ και χειριςμοφ των ειδϊν, κακϊσ και τα προςτατευτικά 
μζτρα για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ, των αςκενϊν και των εγκαταςτάςεων του Νοςοκομείου. 

2  Ο προμθκευτισ πρζπει επίςθσ να εγγυάται εγγράφωσ ότι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα 
διακζτει επαρκι ποςότθτα υλικϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία των Τμθμάτων, 
Μονάδων ι Εργαςτθρίων του Νοςοκομείου, για τα οποία προορίηονται τα υπό προμικεια είδθ. 

3. Μαηί με τθν τεχνικι προςφορά πρζπει να κατατεκεί διλωςθ του ςυμμετζχοντοσ ότι μπορεί να λάβει όλα τα 
αναγκαία μζτρα απόςυρςθσ του προϊόντοσ από τθν αγορά, ςε περίπτωςθ που θ χριςθ του κζτει ςε κίνδυνο 
τθν υγεία ι και τθν αςφάλεια των αςκενϊν, των χρθςτϊν ι ενδεχομζνωσ και άλλων προςϊπων, κακϊσ και 
τθν αςφάλεια πραγμάτων και εξοπλιςμοφ. 

 
4. Θ αξία των δειγμάτων ςτισ περιπτϊςεισ ελζγχου τθσ ποιότθτασ και γενικά τθσ καταλλθλότθτασ των ειδϊν, 
κακϊσ και το κόςτοσ των εργαςτθριακϊν εξετάςεων ςε περίπτωςθ χθμικισ εξζταςθσ του είδουσ, 

 
 

. 
 

. 
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βαρφνει τον προμθκευτι. 

5 Οι προςφορζσ πρζπει να ςυνοδεφονται, επί ποινι απόρριψθσ αυτϊν, από αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ, 
ςτο οποίο κα δίνονται αναλυτικζσ απαντιςεισ ςε όλα τα ςθμεία των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (με τθ ςειρά που 
αναγράφονται ςτο ςχετικό παράρτθμα), κακϊσ και ςε κάκε άλλθ τεχνικι απαίτθςθ του Νοςοκομείου που 
περιζχεται ςτθ διακιρυξθ. Τα αναγραφόμενα ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ πρζπει να τεκμθριϊνονται με 
παραπομπζσ ςτα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου ι με τθν προςκόμιςθ 
επίςθμων βεβαιϊςεων του καταςκευαςτι ι (και) άλλων επίςθμων εγγράφων για ό,τι δεν αναγράφεται ςτα 
τεχνικά φυλλάδια. 

6 Οι παραπάνω όροι κεωροφνται δεςμευτικοί, με ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ςε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ ςε κάποιον από αυτοφσ. 
7.. Κατάλογο ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν τελευταίων χρόνων για τα υπό 
προμικεια είδθ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
 

ΤΛΙΚΩΝ7 
 
 

1. Τα  υλικά  που  παραδίδονται  πρζπει  να  είναι  καινοφργια,  αμεταχείριςτα  και  τα  τεχνικά  τουσ 
χαρακτθριςτικά να βρίςκονται ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθν τεχνικι προςφορά του προμθκευτι. 

2. Ειδικότερα, τα προςφερόμενα υλικά πρζπει να πλθροφν τουσ εξισ όρουσ: 

2.1. Να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου για τθ χριςθ που προορίηονται. 

2.2. Να ςυνοδεφονται από ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 3. 

2.3. Να ζχουν κατά το δυνατόν μακρφτερο χρόνο λιξθσ. 

2.4. Να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ποιοτικοφ ελζγχου. 

2.5. Να ζχουν κατάλλθλθ ςυςκευαςία, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 3. 

2.6. Το προϊόν πρζπει να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν θμερομθνία παράδοςισ του να μθν ζχει  
παρζλκει χρόνοσ μεγαλφτεροσ από το ζνα τρίτο (1/3) τθσ ςυνολικισ διάρκειασ ηωισ του. Ο 
προμθκευτισ ζχει υποχρζωςθ να αντικακιςτά κάκε ποςότθτα προϊόντων που ζχουν αλλοιωκεί πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ, μολονότι ζχουν τθρθκεί οι ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ που προβλζπονται από τον 
καταςκευαςτι. 

3. Θ ςυςκευαςία των ειδϊν πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

3.1. Θ  ςυςκευαςία  κα  είναι  του  εργοςταςίου  παραγωγισ.  Το  κόςτοσ  τθσ  δεν  κα  επιβαρφνεται  με 
πρόςκετα υλικά που δεν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι. 

3.2. Σε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ, κακϊσ και ςε κάκε μονάδα του περιεχομζνου τθσ, πρζπει να 
αναγράφονται οι ακόλουκεσ ενδείξεισ ςτα Ελλθνικά  ι Αγγλικά, με τθν επιφφλαξθ τυχόν διαφορετικϊν ι 

ειδικότερων ρυκμίςεων  τθσ  Ο δθγίασ  …ΕΕ…  και  τθσ   Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ8  με τθν οποία ζγινε θ 
προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ αυτιν: 
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3.2.1. Επωνυμία και διεφκυνςθ του καταςκευαςτι.  Εάν  ο  καταςκευαςτισ  εδρεφει  ςε 
χϊρα εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πρζπει να αναγράφεται θ επωνυμία και  διεφκυνςθ του 
εγκατεςτθμζνου ςτθν Κοινότθτα εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του. 

3.2.2. Τα  ςτοιχεία  που  είναι  απολφτωσ  αναγκαία,  προκειμζνου  ο  χριςτθσ  να  είναι  ςε  κζςθ  να 
αναγνωρίςει το προϊόν, τθν ποςότθτά του και το περιεχόμενο τθσ ςυςκευαςίασ. 

3.2.3. Θ  θμερομθνία  μζχρι  τθν  οποία  το  προϊόν  μπορεί  να  χρθςιμοποιθκεί  αςφαλϊσ,  χωρίσ 
υποβιβαςμό τθσ επίδοςθσ. 

3.2.4. Τισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ ι/ και  χειριςμοφ. Τισ 
ενδεδειγμζνεσ προειδοποιιςεισ και προφυλάξεισ. 

 
 
 
 
 

. ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
Θ παράδoςθ του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του  Νοςοκομείου, μζςα ςε εξιντα (60) 

θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι. Ο 

προμθκευτισ ςε ςυνενόθςθ με τθν τεχνικι υπθρεςία του ΓΝΦ. υποχρεοφται να διαμορφϊςει κατάλλθλα  με 

φροντίδα και δαπάνεσ του, ςφμφωνα με τισ νζεσ ςυνκικεσ εργαςίασ που κα διαμορφωκοφν. Θ εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί πριν τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ. Το θλεκτρικό ρεφμα κα 

παρζχεται απο το νοςοκομείο. 

 
----Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι το 1/4 αυτοφ, με επιφφλαξθ των 
δικαιωμάτων του Δθμοςίου για τθν επιβολι των προβλεπομζνων κυρϊςεων (Αρκρο 26 του Κ.Ρ.Δ.) 
------Επιςθμαίνεται ότι μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω παράταςθσ, κα κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ του 
προμθκευτι εκπτϊτου. 
-----.Θ oριςτικι παραλαβι  του  ςυνοδοφ  εξοπλιςμοφ  κα γίνει  από επιτροπι που  κα  οριςτεί από  το 
Νοςοκομείο και μετά από δοκιμαςτικό διάςτθμα λειτουργίασ πζντε (5) θμερϊν. 

 
 
 

. ΑΝΑΛΩΙΜΑ   ΤΛΙΚΑ 
 

1. Θ παράδοςθ των αναλωςίμων υλικϊν που είναι απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ των εξετάςεων κα γίνεται 
τμθματικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθ διαβίβαςθ ςχετικισ παραγγελίασ από το Φαρμακείο ι το Γραφείο 
προμθκειων  του Νοςοκομείου  και  ςε  ποςότθτεσ  που  κα  καλφπτουν  τισ  ανάγκεσ  ενόσ  μθνόσ  του 
Νοςοκομείου . Σε  περιπτϊςεισ  παραγγελιϊν για κάλυψθ αναγκϊν μεγαλυτζρων του ενόσ (1) μθνόσ θ 
παράδοςθ των ποςοτιτων κα γίνεται εντόσ είκοςι (20) θμερϊν. 
.2. Σαν τόποσ παράδοςθσ των υλικϊν ορίηονται οι αποκικεσ του Φαρμακείου ι το Γραφείο προμθκειων του 
Νοςοκομείου,  με  ζξοδα,  ευκφνθ  και  μζριμνα  του  προμθκευτι  και  με  βάςθ  τθν  ιςχφουςα  διαδικαςία 
παραλαβισ τουσ. 

 
 
 

Σε κάκε ςυςκευαςία κα πρζπει να περιλαμβάνονται ΟΔΘΓΙΕΣ ΧΘΣΘΣ ςτα Ελλθνικά (με τθν επιφφλαξθ τυχόν 
διαφορετικϊν ι ειδικότερων ρυκμίςεων τθσ αναφερόμενθσ πιο πάνω Κοινοτικισ Οδθγίασ ι τθσ αντίςτοιχθσ 

Υπουργικισ Απόφαςθσ), 
 
 
 

. Φφλλο ςυμμόρφωςθσ. 
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1.  . Ο προμθκευτισ υποχρεοφται, επί ποινι απορρίψεωσ, μαηί με τθν προςφορά να υποβάλλει και ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ. Αυτό είναι φφλλο ςυςχετίςεωσ τθσ προςφοράσ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ τεχνικισ 
περιγραφισ. Στο φφλλο αυτό κα αναφζρονται με λεπτομζρεια ολεσ οι υπάρχουςεσ ςυμφωνίεσ ι 
αποκλίςεισ των χαρακτθριςτικϊν των προςφερομζνων αντιδραςτθρίων και του μθχανιματοσ ςε ςχζςθ με 
τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα περιγραφι. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να απαντά ςτθν περιγραφι 
παράγραφο προσ παράγραφο. 

 
 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  
Ραράγραφοι . 
Ραραρτιματοσ 

Συμφωνία ι μθ Χαρακτθριςτικϊν 
προςφερομζνου υλικοφ 

Ραραπομπζσ ςτα εγχειρίδια 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ” 
 
 
1. Ο προμθκευτισ οφείλει να υποβάλει ζγγραφθ διλωςθ ότι εγγυάται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ τθν προςφερόμενθ ποιότθτα των υλικϊν, τθν καταλλθλότθτά τουσ για τθ χριςθ για τθν 
οποία προορίηονται και γενικά τθν ανταπόκριςι τουσ ςτισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τισ διακιρυξθσ  
2. Ριςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ CE MARK και ISO 9002 και FDA για προϊόντα από Θ.Ρ.Α. 
3. Τα υλικά να φζρουν το ςιμα του εργοςταςίου καταςκευισ, κωδικό αρικμό τθσ παρτίδασ και 
θμερομθνία λιξθσ τθσ αποςτείρωςθσ. 
4. Πλα τα υλικά να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα ηθτοφμενα μεγζκθ τθσ προκιρυξθσ. Να 
αναφερκοφν αναλυτικά οι αποκλίςεισ των προςφερόμενων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ με ποινι 
απόρριψθσ. 
5. Απαραίτθτα με τθν προςφορά να 
κατατεκοφν: 
α) κατάςταςθ πελατϊν που ζχουν προμθκευτεί τα προςφερόμενα υλικά β) 
βεβαίωςθ του εργοςταςίου παραγωγισ για τθ χϊρα παραγωγισ 
γ) πρωτότυποσ κατάλογοσ προϊόντων του εργοςταςίου παραγωγισ 
6. Να κατατεκοφν δείγματα προσ αξιολόγθςθσ γραφείο προμθκειϊν   ζωσ τθν καταλυτικι θμερομθνία κατάκεςθσ    
τθσ   προςφορασ του .  



ΑΔΑ: 6ΨΖΦ46907Ι-Ο65



22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε    
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
1.   Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 

ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 

 
2.   Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν   θ λ ε κ τ ρ ο ν ι κ α  όλα τα ζγγραφα που ηθτοφνται   

κακϊσ και τα δείγματα των ειδϊν που προςφζρουν, ς τθν Υπθρεςία. 1. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από 

πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά 

τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

2.. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ 

ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 

διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςι τθσ. 

3.  Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ  ΣΕ αρχείου pdf (το οποίο κα 
υπογραφεί θλεκτρονικά) . 

3.   , Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ  

 
 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» : 

1.   ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ 

προςφερκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. Θ Εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ μετά 

τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από 

τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια 

Υπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

 

2.. Σο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
κάτω των ορίων, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των  
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, και πλθροί τισ ακόλουκεσ 
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προχποκζςεισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 79 του Ν.4412/2016 : 
(α) δεν βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω τθσ 
οποίασ αποκλείεται ι μπορεί να αποκλειςκεί από διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
(β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςκεί ςφμφωνα με τα άρκρα 75, 
76 και 77 του Ν.4412/2016. 
Το ΤΕΥΔ αποτελεί ζγγραφο και αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ςφμβαςθσ. 
3. . ΤΠΕΤΘΗΝΗ ΔΗΛΩΗ  όπου κα αναγράφετε   ότι αποδζχεται τουσ Προυσ τθσ διακιρυξθσ . 

    4.  Ο προμθκευτισ πρζπει επίςθσ να εγγυάται εγγράφωσ ότι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
κα διακζτει επαρκι ποςότθτα υλικϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία του 
Νοςοκομείου, για τα οποία προορίηονται τα υπό προμικεια είδθ.  

   5.   Να κατατεκεί διλωςθ του ςυμμετζχοντοσ ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα 
απόςυρςθσ του προϊόντοσ από τθν αγορά, ςε περίπτωςθ που θ χριςθ του κζτει ςε κίνδυνο τθν 
υγεία ι και τθν αςφάλεια των αςκενϊν, των χρθςτϊν .  

. 
 
 
 
 

«ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» : 
 «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 94 του Ν. 4412/2016 τα ζγγραφα και τα 
δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια κακϊσ και όςα ςτοιχεία και ζγγραφα αναφζρονται 
ςτουσ όρουσ και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν,  
ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Μετά  τον ελεγχο των δικαιολγθτικων ςυμμετοχθσ κα γίνει αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των 

τεχνικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ 

των δικαιολογθτικϊν. 
 

Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται, ςφμφωνα με τον τφπο, δθλαδι το άκροιςμα 

τθσ βακμολογίασ των επιμζρουσ ςτοιχείων κάκε ομάδασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ επί τουσ αντίςτοιχουσ 

ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i: 
 

U  =  ς1.Κ1  +ς2.Κ2+  ,.+ςν  .Κν.  Ππου:  «U»  =  Στακμιςμζνθ  βακμολογία/  «ςν»  =  Συντελεςτισ 

βαρφτθτασ/ «Κν» = Κριτιριο Ανάκεςθσ 
 

Θ βακμολογία κα γίνει ςφμφωνα με τον κάτωκι πίνακα αξιολόγθςθσ προςφορϊν και όςα αναφζρονται 

ςτισ  κείμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 13 του άρκρου 86 του Ν. 4412/2016: Θ βακμολογία κάκε 

κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ 

περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία 

αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΕ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

 ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

 Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 75% 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ 
ΣΟΙΧΕΙΩΝ 

 
ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ 

ΜΕΡΟΤ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 
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 1. Αναλυτζ σ : 
α. Ροιότθτα , τεχνολογία, απόδοςθ, 
ταχφτθτα, αξιοπιςτία λειτουργίασ, 
παραγωγικότθτα 

 
 

20% 

 
Από 100 βακμοφσ το ελάχιςτο ζωσ 
120 βακμοφσ το μζγιςτο 

β. Απλότθτα ςτο χειριςμό και τθν 
λειτουργία του οργάνου, φπαρξθ 
ςυςτιματοσ επικοινωνίασ χειριςτι – 
οργάνου, φπαρξθ ςυςτιματοσ 
αςφαλείασ προςωπικοφ και 
περιβάλλοντοσ. 

 
 
 

15% 

 
 
 

Από 100 βακμοφσ το ελάχιςτο ζωσ 
120 βακμοφσ το μζγιςτο 

 2. Αντιδραςτιρια: 
α. Ροιότθτα και πλιρθσ ςυμβατότθτα με 
τα αντίςτοιχα όργανα (αναλυτζσ), 
αξιοπιςτία, ακρίβεια, επαναλθψιμότθτα 
των αποτελεςμάτων, απαιτιςεισ 
βακμονόμθςθσ 

 
 
 
 

20% 

 
 
 

Από 100 βακμοφσ το ελάχιςτο ζωσ 
120 βακμοφσ το μζγιςτο 

β. Διάρκεια χριςεωσ – ςυνκικεσ 
ςυντιρθςθσ, ςτακερότθτα επί του 
αναλυτι 

 
10% 

 
Από 100 βακμοφσ το ελάχιςτο ζωσ 
120 βακμοφσ το μζγιςτο 

γ. Συςκευαςία (μικρό μζγεκοσ, 
καταλλθλότθτα-ςθμάνςεισ, 
προςταςία από επιμολφνςεισ - 
αλλοιϊςεισ) 

 
 

10% 

 
Από 100 βακμοφσ το ελάχιςτο ζωσ 
120 βακμοφσ το μζγιςτο 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
Α 
 ΟΜΑΔΑΣ 

 
 

75% 

 

Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 25% 
1. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ- 
χειριςτϊν για τουσ αναλυτζσ, 
φπαρξθ τμιματοσ επιςτθμονικισ 
υποςτιριξθσ και τθλεφωνικισ 
υποςτιριξθσ κακ’ όλο το 24ωρο. 

 
 
 

15% 

 
 

Από 100 βακμοφσ το ελάχιςτο ζωσ 
120 βακμοφσ το μζγιςτο 

2.Εγγυιςεισ για τθν τεχνικι 
υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά και 
εργαςία για τουσ αναλυτζσ, χρόνοσ 
προςζλευςθσ τεχνικοφ, ελάχιςτοσ χρόνοσ 
κζςεωσ του αναλυτι εκτόσ λειτουργίασ 
ζπειτα από διαπιςτωμζνθ βλάβθ για τθν 
οποία ζχει ενθμερωκεί θ εταιρία 

 
 
 
 

10% 

 
 
 
 

Από 100 βακμοφσ το ελάχιςτο ζωσ 
120 βακμοφσ το μζγιςτο 

ΣΥΝΟΛΟ    Β ΟΜΑΔΑΣ 
 
 
 ΟΜΑΔΑΣ 

 
25% 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                         100%  
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«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» :  

Θ Επιτροπι κα ελζγξει το περιεχόμενο των οικονομικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν  

ανταποκρίνονται  ςτισ  απαιτιςεισ  τθσ  διακιρυξθσ.  Μετά  τθν  ολοκλιρωςθ  τθσ  οικονομικισ 

αξιολόγθςθσ, θ  Επιτροπι κα κατατάξει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του 

τελικοφ βακμοφ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο που περιγράφεται κατωτζρω. Θ Επιτροπι διαβιβάηει το 

πρακτικό τθσ ςτθν Υπθρεςία θ οποία αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνα τθσ γνωςτοποιείται ςτουσ 

υποψιφιουσ αναδόχουσ θ απόφαςι τθσ για τθν κατάταξθ των προςφορϊν. 

Λi = 
Ki

 

       Ui 

 Οπου  
(α) Κi = Θ ςυνολικι ςυγκριτικι ενδεικτικι τιμι Κ τθσ Ρροςφοράσ i. 

 
(β) Ui = Στακμιςμζνθ 
Βακμολογία 

Για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςυγκριτικισ τιμισ κα λθφκεί υπόψθ θ Τιμι Ρροςφοράσ όπωσ περιγράφεται 

ςτον Ρίνακα οικονομικισ προςφοράσ. 
 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι θ Ρροςφορά με το μικρότερο Λ και 

βάςει των διατάξεων του άρκρου. Ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςτον προμθκευτι που ζχει κάνει τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

 

1  Θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ»  ςυνάςςεται  ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ διακθρφξεωσ που 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ . 

2 . Ωσ  κριτιριο  για  τθν  επιλογι  του  αναδόχου  κα  είναι  αυτό  τθσ  πλζον  ςυμφζρουςασ  από 
οικονομικι άποψθ προςφοράσ, μόνο βάςει τιμισ, ςε ευρϊ. 

Στο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ οφείλει κάκε διαγωνιηόμενοσ  να  κατακζςει  τθν αντίςτοιχθ 
ςελίδα με τθν τιμι των προςφερομζνων ειδϊν του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΠΤ (εφόςον υπάρχει) 
τθσ  τελευταίασ καταχϊρθςθσ πριν το διαγωνιςμό ι αλλιϊσ να υποβάλει υπεφκυνθ  διλωςθ  ότι  
δεν  υπάρχει  το  είδοσ  καταχωρθμζνο  ςτο  παρατθρθτιριο  τιμϊν  τθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία τθσ 
υποβολισ τθσ προςφοράσ (με ποινι απόρριψθσ).Θ τιμι προςφοράσ δεν υπόκειται ςε καμία 
αναπροςαρμογι ι ανακεϊρθςθ, για οποιονδιποτε λόγο  ι  αιτία,  κα  ιςχφει  δε  και  κα  δεςμεφει  τον 
Ανάδοχο  μζχρι  τθν  πλιρθ  εκτζλεςθ  τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν προςφερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ,  ςφμφωνα  με  τθν  κείμενθ  νομοκεςία  μθ  ςυμπ/νου  του  ΦΡΑ.  Σε  περίπτωςθ 

διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊν και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ 
τιμι ολογράφωσ. 

Τόςο θ τεχνικι όςο και θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 
προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 
μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά  
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του 
οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

Οι  προςφορζσ  που  δεν  ανταποκρίνονται  ςτουσ  όρουσ  τθσ  διακιρυξθσ  αυτισ  ι  είναι  ςε δζςμευςθ 
ι κζτουν όρουσ και προχποκζςεισ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, 

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
4.   Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται : 

 Με κρατιςεισ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ανά μονάδα μζτρθςθσ του προςφερόμενου είδουσ 
 Ροςοςτό αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 
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5.   Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν από τθν 

επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και κα αναγράφουν τθν αποδοχι των όρων τθσ διακιρυξθσ. 
Εάν οι διαγωνιηόμενοι κλθκοφν να παρατείνουν τθν ιςχφ των προςφορϊν τουσ, ςφμφωνα με τον Ν. 
4412/2016, άρκρο 97, παρ. 4 και αποδεχκοφν τθν παράταςθ, οι προςφορζσ τουσ ιςχφουν και τουσ 
δεςμεφουν και για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. Ρροςφορά που ορίηει  χρόνο  ιςχφοσ  μικρότερο  
του  προβλεπόμενου  από  τθ  διακιρυξθ,  απορρίπτεται  ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ 
μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ 
τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο 6 μινεσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του  διαγωνιςμοφ  υποχρεωτικά  ματαιϊνονται,  εκτόσ  εάν  θ  
ανακζτουςα  αρχι  κρίνει,  κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να  
παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου, 
είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ. 
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6.   ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Ρροςφορά  απορρίπτεται  ωσ  απαράδεκτθ  ςε  κάκε  μία  ι  περιςςότερεσ  από  τισ  κάτωκι 
περιπτϊςεισ: 

•  Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ ηθτείται. 
•  Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ τθσ κάλυψθσ των ελάχιςτων  προχποκζςεων 

ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, εφόςον αιτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι. 
•  Ρροςφορά με χρόνο υλοποίθςθσ μεγαλφτερο από τον προβλεπόμενο. 
•  Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ. 
•  Ρροςφορά που είναι  αόριςτθ  και  ανεπίδεκτθ  εκτίμθςθσ και δεν προκφπτει  με ςαφινεια  θ 

προςφερόμενθ τιμι ι είναι υπό αίρεςθ. 
• Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τθ διακιρυξθ. 
• Ρροςφορά που παρουςιάηει αποκλίςεισ από απαράβατουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 
• Ρροςφορά που περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα και δεν   διορκϊνονται / 

αποςαφθνίηονται όταν αιτθκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι. 
•  Ζλλειψθ κατάκεςθσ δειγμάτων, εφόςον αιτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι. 
• Ρροςφορά θ οποία είναι εναλλακτικι, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τθ διακιρυξθ. 
• Θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
• Θ οικονομικι προςφορά είναι υπερβολικά χαμθλι ςφμφωνα με το Ν 4412/2016 άρκρ. 88. 
• Ραρουςιάηει κατά τθν πλιρωσ και επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ 

ουςιϊδεισ   αποκλίςεισ  από  τουσ  όρουσ  και  τισ  τεχνικζσ  προδιαγραφζσ  τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

• Πταν οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ανϊτερεσ από αυτζσ του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΡΥ (αν 
υπάρχουν). 

 
• Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου δικαιοφται βάςει του ζννομου ςυμφζροντόσ του κατά 
τθν ελεφκερθ κρίςθ του και αηθμίωσ γι' αυτό, να απορρίπτει ι να αποδζχεται μερικϊσ ι ολικϊσ, 
τισ προςφορζσ. Το Νοςοκομείο επίςθσ δικαιοφται να ακυρϊνει μζροσ ι ολόκλθρο το διαγωνιςμό, ι 
να τον αναβάλλει, είτε τζλοσ να υπαναχωρεί. Επίςθσ το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν 
αποκλειςτικι κρίςθ του και αηθμίωσ για αυτό να ματαιϊςει ι να επαναλάβει το διαγωνιςμό ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ. 

 
7.   ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΙΜΩΝ 

Θ  επιτροπι  αποςφραγίηει τουσ  φακελουσ   με     τθν    ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΘ 
ΡΟΣΦΟΑ».  Ε Λ Ε Γ Χ Ε Ι  Τ Α  Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Θ Τ Ι Κ Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Θ Σ  .  Σ τ θ ν  ς υ ν ζ χ ε ι α   τ θ ν  
Τ ε χ ν ι κ ι  π ρ ο ς φ ο ρ ά  α ν ά  ε τ α ι ρ ί α .  Μετά  τθν  ολοκλιρωςθ  τθσ  τεχνικισ αξιολόγθςθσ, θ 
επιτροπι εξετάηει τισ Οικονομικζσ Ρροςφορζσ των εταιρειϊν που ζγιναν τεχνικά αποδεκτζσ.  
 
Θ  Επιτροπι  του Διαγωνιςμοφ μπορεί κατά τθ διάρκεια  του  ςταδίου αυτοφ να ηθτιςει 
διευκρινίςεισ από τουσ διαγωνιηομζνουσ  επί  των  υποβλθκζντων   ςτοιχείων.   
. Εάν ςτο Διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ  για τθν ανάκεςθ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ, 
κα ηθτείται εγγράφωσ θ αιτιολόγθςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ προςφοράσ πριν τθν αποδοχι τθσ. Θ 
εξακρίβωςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ Ρροςφοράσ κα γίνεται με τθν  παροχι διευκρινίςεων εκ μζρουσ  
του  υποψιφιου  Αναδόχου.  Στο  τζλοσ  τθσ  διαδικαςίασ  και  με  τθν  ολοκλιρωςθ  τθσ 
αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό, ςτο 
οποίο αναδεικνφει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ 
με τθν παραπάνω περιγραφείςα διαδικαςία αξιολόγθςθσ , το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
όργανο τθσ Υπθρεςίασ. 
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8.   Κριτιριο αξιολόγθςθσ προςφορϊν -κρίςθ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ 

(Ν.4412/2016 άρκρα 100 & 105 ) . 
Κριτιριο για τθν επιλογι του Αναδόχου, κα είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από  οικονομικι 
άποψθ προςφορά,  
 
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ,  απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ,  μετά  από  προθγοφμενθ,  γνωμοδότθςθ  του  αρμόδιου  για  τθν  αξιολόγθςθ  των 
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου. 
Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται, επίςθσ, οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. 
Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοςοκομείου το οποίο 
ζχει το δικαίωμα να ακυρϊςει ι να ματαιϊςει το διαγωνιςμό, εάν κατά τθν κρίςθ του οι τιμζσ 
που επιτεφχκθκαν είναι αςφμφορεσ για τθν υπθρεςία, ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο. 

 
9.  Θ  παράδοςθ  των ειδϊν που  αναφζρονται ςτθ παροφςα κα  γίνεται  ςτο  Νοςοκομείο  ςε 

διάρκεια ενόσ (1) ζτουσ  τμθματικά  από τθν θμερομθνία  υπογραφισ τθσ  ςφμβαςθσ, μετά από 
γραπτι ι τθλεφωνικι παραγγελία, θ οποία κα διεκπεραιϊνεται εντόσ  5 θμερων  από τθν 
επίδοςι τθσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του 
προμθκευτι ςε χϊρο που κα υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία του Νοςοκομείου . 

. Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ με δικαίωμα 
δίμθνθσ παράταςθσ ωσ προσ τθν ολοκλιρωςθ (απορρόφθςθ) του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου. 
Ραράταςθ πζραν των (2) δφο μθνϊν και πάντωσ όχι πλζον των δϊδεκα (12) μθνϊν, προχποκζτει 
τθν ςφμφωνθ γνϊμθ που προμθκευτι και τθν απόφαςθ του φορζα. Ωσ αποδοχι  τθσ δεκάμθνθσ 
παράταςθσ εννοείται εν προκειμζνω και θ μθ ρθτι απάντθςθ του προμθκευτι εντόσ ευλόγου 
χρόνου,  μθ  υπερβαίνοντασ  τισ  δζκα(10)  θμζρεσ,  από  τθ  ςχετικι  ζγγραφθ  πρόςκλθςθ  τθσ 
Ανακζτουςασ  Αρχισ  ι  εκ  μζρουσ  του  προμθκευτι  εκτζλεςθ  οιαςδιποτε  παραγγελίασ  τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ μετά τθν παρζλευςθ τθσ δίμθνθσ παράταςθσ. 
Θ πλθρωμι κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν και ςε 
διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου. 
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από το Νοςοκομείο εξιντα (60) 
θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν, το Νοςοκομείο, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο π.δ. 166/2003(ΦΕΚ138/Α/5-6-2003) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
οδθγία 2000/35 τθσ  29-6- 2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ 
από τον ςυμβαςιοφχο.  Επιςθμαίνεται ότι, θ υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να 
γίνει  προ τθσ  θμερομθνίασ  εκδόςεωσ  του πρωτοκόλλου οριςτικισ  ποιοτικισ  και ποςοτικισ 
παραλαβισ. 
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10.  Εγγυιςεισ (ν. 4412/2016 άρκρο 72) 

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από τα πιςτωτικά ιδρφματα του άρκρου 72 παρ. 3 και εφόςον δεν είναι 
διατυπωμζνεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. 
 Εγγφθςθ ςυμμετοχι.  
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ προςφερκείςασ 
δαπάνθσ, χωρίσ Φ.Π.Α.,  για ποςό   725,80 €   θ  532 €   για ςυμμζτοχθ τθσ Α κατθγορίασ  θ  193,80 €   για 
ςυμμζτοχθ τθσ Β  κατθγορίασ Η Εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ 
μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον 
προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία 
Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
θλεκτρονικι υποβολι.  
 
 
 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο  Ανάδοχοσ  ςτον  οποίο  ζγινε  θ  κατακφρωςθ,  υποχρεοφται  να  κατακζςει  εγγφθςθ  καλισ 
εκτζλεςθσ  των  όρων  τθσ  ςφμβαςθσ,  προ  ι  κατά  τθν  υπογραφι  τθσ,  το  φψοσ  τθσ  οποίασ κακορίηεται 
ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ ΦΡΑ., θ οποία κα ιςχφει δφο (2) μινεσ επιπλζον του χρόνου 
ολοκλιρωςθσ των υπθρεςιϊν 
Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων του, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου κατόπιν ειςθγιςεωσ του οργάνου που είναι  αρμόδιο  για  
τον  ζλεγχο  των  παρεχόμενων  υπθρεςιϊν  και  επιβάλλονται  ςε  αυτόν  οι κυρϊςεισ που προβλζπονται 
από το άρκρο 203 του Ν 4412/2016. 

11.  Θ πλθρωμι κα γίνεται ςε διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ   τιμολογίου. 
12.  Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρφνουν οι κρατιςεισ επί του κακαροφ ποςοφ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά, ςιμερα δε 

είναι οι εξισ: 

1) 2,00% Ν. 3580/07 & Ν. 3846/2010. 

2) 0,06% υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ (επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοςιμου 20%) που 

παρακρατοφνται (προσ απόδοςθ) κατά τθν πλθρωμι του από το Νοςοκομείο. Ραρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αρκ. 24 Ν. 2198/94. 
 Ο φόροσ προςτικεμζνθσ αξίασ βαρφνει το Νοςοκομείο όπωσ ο Νόμοσ ορίηει. 

13. Ενςτάςεισ-Ρροςφυγζσ 
1) Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 
του Ν.4412/2016. 
2) Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 
μζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 
3) Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ 
είναι πζντε (5) μζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα. 
4) Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
5) Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι  
παραβόλου  υπζρ  Δθμοςίου  ποςοφ  ίςου  με  το  ζνα  τοισ  εκατό  (1%)  επί  τθσ  
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δθμόςιο ζςοδο. Επιςτρζφεται δε, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
6. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει επί τθσ ζνςταςθσ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

14. Για τθν κατακφρωςθ  κα λαμβάνεται υπόψθ και θ προθγοφμενθ ςυμβατικι ςυμπεριφορά του 
αναδόχου. 

15. Απαγορεφεται θ ςε οιονδιποτε τρίτο (φυςικό θ νομικό πρόςωπο) ενεχυρίαςθ και εκχϊρθςθ τθσ ςχετικισ  
ςφμβαςθσ  και  των  απαιτιςεων  που  απορρζουν  από  αυτιν  κακϊσ  και  θμε οποιοδιποτε τρόπο 
μεταβίβαςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

16. Γίνεται ειδικι μνεία ότι για κάκε περίπτωςθ που δεν κακορίηεται από τθν παροφςα ιςχφουν οι 
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διατάξεισ του Ν.4412/2016. 
17. Ο Ανάδοχοσ ωσ προσ τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί κα υπάγεται ςτθν 

αρμοδιότθτα των δικαςτθρίων. 
18. . Χρόνοσ Παράδοςθσ – παραλαβισ  
Α. υνοδόσ Εξοπλιςμόσ  

Η παράδοςθ του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο που κα υποδειχκεί ςτα Εργαςτιρια των 
Νοςοκομείων, μζςα ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ με 
ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι.  
Ο προμθκευτισ ςε ςυνεννόθςθ με τθν τεχνικι υπθρεςία του Νοςοκομείου υποχρεοφται να διαμορφϊςει 
κατάλλθλα τον χϊρο του εργαςτθρίου, με φροντίδα και δαπάνεσ του, ςφμφωνα με τισ νζεσ ςυνκικεσ 
εργαςίασ που κα διαμορφωκοφν. 
 
 Η  εκτζλεςθ  των  εργαςιϊν  κα  πρζπει  να  ζχει  ολοκλθρωκεί  πριν  τθν  εγκατάςταςθ  του ςυςτιματοσ. 
Σο θλεκτρικό ρεφμα κα παρζχεται από το νοςοκομείο. Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ των υλικϊν  μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, με αιτιολογθμζνθ   απόφαςθ  του  Δ.Σ.  του  Νοςοκομείου,  κατά  
τα  οριηόμενα  ςτο  άρκρο  206  του Ν.4412/2016. Θ παράταςθ γίνεται πάντοτε υπό τθν επιφφλαξθ των 
δικαιωμάτων του Νοςοκομείου για τθν  επιβολι  των  προβλεπόμενων  κυρϊςεων  (άρκρο  207  του  
Ν.4412/2016).  Μετά  τθ  λιξθ  τθσ δοκείςασ παράταςθσ, και  εφόςον δεν ζχει παραδοκεί το υλικό, κινείται 
θ διαδικαςία κιρυξθσ του Ρρομθκευτι εκπτϊτου. (άρκρο 203 του Ν.4412/2016) Θ oριςτικι παραλαβι του 
ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ κα γίνει από επιτροπι που κα οριςτεί για το ςκοπό αυτό από το Νοςοκομείο και μετά 
από δοκιμαςτικό διάςτθμα λειτουργίασ πζντε (5) θμερϊν. 

Ρροχπόκεςθ για τθν παραλαβι των ειδϊν είναι θ επίδειξθ τθσ λειτουργίασ τουσ (εφόςον τοφτο 
προβλζπεται  από  όρο  τθσ  διακιρυξθσ  ι  κρικεί  αναγκαίο  από  τθν  Υπθρεςία),  θ  διενζργεια  των 
απαραίτθτων ποιοτικϊν ελζγχων, θ διαπίςτωςθ τθσ καλισ τουσ κατάςταςθσ και τθσ ςυμφωνίασ των 
τεχνικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ και τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθ χριςθ τουσ (εφόςον τοφτο προβλζπεται από όρο τθσ 
διακιρυξθσ ι κρικεί αναγκαίο από τθν Υπθρεςία) και θ διεξαγωγι τυχόν απαιτοφμενων μετριςεων που 
αφoρoφv τθν ιατρικι αςφάλεια, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και τισ ιδιότθτεσ των υλικϊν, για όςεσ θμζρεσ 
παραςτεί αναγκαίο. Για το ςκοπό αυτό, ο προμθκευτισ ζχει υποχρζωςθ να κζςει ςτθ διάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ 
ζναν (1) τουλάχιςτον εξειδικευμζνο υπάλλθλό του, εφόςον του ηθτθκεί. 
 

Β. Αντιδραςτιρια 
 
 

Σα   ηθτοφμενα   υλικά   κα   παραδίδονται   το   αργότερο   μζςα   ςε   πζντε   ( 5)   θμζρεσ    
από   τθν διαβίβαςθ    τθσ    αντίςτοιχθσ    παραγγελία σ    του    Νοςοκομείου    προσ    τον    Προμθκευτι.     
Η παράδοςθ  των  υλικϊν  κα  γίνεται  τμθματικά,  ςφμφωνα  με  τι σ  ανάγκεσ  του  Νοςοκομείου,   τα 
οποία  κα  πρζπει  να  είνα ι  απολφτωσ  κατάλλθλα  για  τθ  χριςθ  που  προορί ηοντα ι ,  κα   γίνεται ςτισ  
αποκικεσ  του  Νοςοκομείου  ι  ςτο  Σμιμα  και  ςτον  χϊρο  που  κα  υποδεικνφετα ι  από  το 
Νοςοκομείο, με ζξοδα και  ευκφνθ  του  Προμθκευ τι.  
Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ των υλικϊν  

μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, με αιτιολογθμζνθ   

απόφαςθ  του  Δ.Σ.  του  Νοςοκομείου,  κατά  τα  οριηόμενα  ςτο  άρκρο  206  του Ν.4412/2016. Θ 

παράταςθ γίνεται πάντοτε υπό τθν επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Νοςοκομείου για τθν  επιβολι  των  

προβλεπόμενων  κυρϊςεων  (άρκρο  207  του  Ν.4412/2016).  Μετά  τθ  λιξθ  τθσ δοκείςασ παράταςθσ, και  

εφόςον δεν ζχει παραδοκεί το υλικό, κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ του Ρρομθκευτι εκπτϊτου (άρκρο 

203 του Ν.4412/2016). 

Θ παραλαβι του υλικοφ κα διενεργείται από Επιτροπι οριηόμενθ από τθν Υπθρεςία, ςυνταςςομζνου προσ  

τοφτο ςχετικοφ πρωτοκόλλου. Ο Ρρομθκευτισ ζχει δικαίωμα να παρίςταται ςτθ διαδικαςία παραλαβισ. 

Ο ζλεγχοσ τθσ ποςότθτασ, τθσ ποιότθτασ και τθσ καλισ λειτουργίασ των υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τα 

άρκρα 208 & 209 του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα ςτουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του 

διαγωνιςμοφ, τθν προςφορά του Ρρομθκευτι, τα παραςτατικά που κα ςυνοδεφουν τα υλικά και, πάντωσ, 

ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ παραπάνω Επιτροπισ. 

Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να αναγράφει ςτα δελτία αποςτολισ και τα τιμολόγια πϊλθςθσ  τον 
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αρικμό τθσ ςφμβαςθσ, τουσ κωδικοφσ αρικμοφσ των υλικϊν του Νοςοκομείου, τον αφξοντα αρικμό τθσ 
κατακυρωκείςασ  προςφοράσ  του,  τον  κωδικό  GMDN,  τον  κωδικό  ΕΚΑΡΤΥ  και  τον  κωδικό  του 
παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ.  

19..Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ αυτιν, κα 
επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν  τα αρμόδια δικαςτιρια 

 
 
 
 

Ο  Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Σ Η   ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΚΩΣΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ  
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

         Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν προςφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ. Αυτό 

είναι φφλλο ςυςχετίςεωσ τθσ προςφοράσ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ περιγραφισ. Στο φφλλο 

αυτό κα αναφζρονται με λεπτομζρεια όλεσ οι υπάρχουςεσ ςυμφωνίεσ ι αποκλίςεισ των 

χαρακτθριςτικϊν των προςφερομζνων ςε ςχζςθ με τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα περιγραφι. Ο 

προμθκευτισ κα πρζπει να απαντά ςτθν περιγραφι παράγραφο προσ παράγραφο. 

 

 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Τεχνικισ Ρεριγραφισ Συμφωνία ι μθ Χαρακτθριςτικϊν 

προςφερομζνου υλικοφ 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (ΣΕΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ <ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ>)] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ EL 533 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: * ΕΓΝΑΣΙΑ 9 ΦΛΩΡΙΝΑ 53100 / 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: * ΣΩΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ] 

- Τθλζφωνο: *2382350266] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *sprom@nosflorinas.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο florinahospital.gr 

 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ] 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ    ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ  CPV  33696200-7   

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: **…EL 533…+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, υπθρεςίεσ : 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : [OXI ……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

*…11/2017 …+ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό 

αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
ii
 : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 

μεςαία επιχείρθςθ
iii
; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 

«κοινωνικι επιχείρθςθ»
iv
 ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 

προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία 

ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 

απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 
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Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 

ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, 

ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε 

το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 

πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 

περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο
v
: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ 

που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 

κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 

πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 

λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 

διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 

άλλουσ
vi
; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 

που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 

τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 

γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά 

με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, 

τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια 

και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 

κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα 

από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 

αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
viii

 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτθ
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
xiii

· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
xiv

· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων
xv

. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 

προςϊπου
xvi

 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 

από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 

οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
xvii

 

Εάν ναι, αναφζρετε
xviii

: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 
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απόφαςθ:  

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
xix

 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
xxi

: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
xxii

, ςτθν 

Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 

εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 

ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ 

ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
xxiv

 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίου
xxv

; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 

από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ
xxvi

 : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 

το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 

εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 

ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 

του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισ
xxvii 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

[] Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 

άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 

ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει 

*+ Ναι *+ Πχι 
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με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια
xxxi

 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα 

τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 

λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ 

τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 

ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 

τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 

αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 

που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005
xxxii

: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 

του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του 

Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 

επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 

ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ
xxxiii

; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν 

ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 

εξισ 
xxxiv

: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα 

που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον 

αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 

εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό 

ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ
xxxv

: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
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επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον 

κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 

διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, 

αναφζρετε τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε 

τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσ
xxxvi

 που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ 

ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ 

τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και y
xxxvii

 -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει 

προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ
xxxviii

, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα 

ζργα του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  

εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 

εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ
xxxix

, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που 

ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ
xl
: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφ

ι 

ποςά θμερομθν

ίεσ 

παραλιπτε

σ 

    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ
xli

, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για 

τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 

οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που 

διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει 

τα ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ 

εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 

υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 

κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια 

ελζγχων
xlii

 όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι 

τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα 

μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και 

τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ 

ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει 

τα ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 

του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των 

διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία 

ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του 

τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και 

τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ
xliii

 το 

ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
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απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ 

των προϊόντων που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν 

χρειάηεται να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 

γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 

πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 

υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα 

οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των 

προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 

διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

[] Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

 



ΑΔΑ: 6ΨΖΦ46907Ι-Ο65



38 
 

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 

φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται 

από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν 

για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων με 

τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ 

μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για 

κακζνα από αυτά αν ο οικονομικόσ φορζασ 

διακζτει τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 

θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+
xlvi
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 

ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 

προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται
xlvii

, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ 

με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν
xlviii

. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο θάηωζη σπογεγρακκέλος δίδω επηζήκως ηε ζσγθαηάζεζή κοσ ζη... [προζδηορηζκός ηες αλαζέηοσζας 

αρτής ή ηοσ αλαζέηοληα θορέα, όπως θαζορίδεηαη ζηο κέρος Ι, ελόηεηα Α], προθεηκέλοσ λα αποθηήζεη 

πρόζβαζε ζε δηθαηοιογεηηθά ηωλ πιεροθορηώλ ηης οποίες έτω σποβάιιεη ζη... [λα προζδηορηζηεί ηο 

αληίζηοητο κέρος/ελόηεηα/ζεκείο] ηοσ παρόληος Τσποποηεκέλοσ Εληύποσ Υπεύζσλες Δήιώζες γηα ηοσς 

ζθοπούς η... [προζδηορηζκός ηες δηαδηθαζίας προκήζεηας: (ζσλοπηηθή περηγραθή, παραποκπή ζηε 

δεκοζίεσζε ζηολ εζληθό ηύπο, έλησπο θαη ειεθηροληθό, αρηζκός αλαθοράς)]. 

 

Ηκεροκελία, ηόπος θαη, όποσ δεηείηαη ή είλαη απαραίηεηο, σπογραθή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτ 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρώ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρώ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του 

Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα 

εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, 

για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 

ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ 

Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 

Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ 

Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ 

κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

και των ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων. 
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xiii Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει 

επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω 

απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 

που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ 

διατάξεισ”. 

xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ 

και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 

του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, 

οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 

ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ 

διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
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xxvi . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο 

και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο 

μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ 

από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 

xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω 

τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, 

ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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xlvii Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά 

πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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