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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  
2θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 
Γ.Ν. – Κ.Τ. ΙΚΑΡΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ  
ΣΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
Πλθροφορίεσ: Ξυδάκθ Ελζνθ 
Τθλ.: 22753-50222 
Φαξ: 22750-22477 
Ταχ. Διεφκυνςθ: Άγιοσ Κιρυκοσ 
Τ.Κ 83300 Ικαρία 
Email: gnikarias.supplies@gmail.com 
Διεφκυνςθ Διαδικτφου Υπθρεςίασ: www.gnikarias.org 
ΑΦΜ: 800056300  Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ 
 

 

Ικαρία: 19-06-2020 

Αρ. Πρ.: 3832 

 

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ  

ΔΘΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 2 

 

Για τθν προμικεια των ειδϊν, «ΧΘΜΙΚΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ AYTOMATOY 

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΘ ΜΕ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ (CPV 33696200-7)», με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά μόνο βάςει τιμισ, προβλεπόμενθσ δαπάνθσ 20.000,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% ςε βάροσ του Κ.Α.Ε. 1359  του 

προχπολογιςμοφ του Γ.Ν – Κ.Τ. Ικαρίασ. 

 

Σο Γ.Ν. – Κ.Τ. Ικαρίασ  ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1.1. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των ΠE.Σ.Υ. και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 256/Α’/2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

http://www.gnikarias.org/
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1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σφςτημα Υγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και λοιπζσ διατάξεισ» 

(ΦΕΚ 81/Α’/4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 

Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 134/Α’/18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.4. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ 

διατάξεισ». 

1.5. Τθσ Υ.Α. με αρ. Υ4α/ΟΙΚ84627 (ΦΕΚ 1681/Β’/28-07-2011) ςχετικά με τθ Διαςφνδεςθ των 

Νοςοκομείων Γ.Ν Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ και ο κακοριςμόσ του 

τρόπου διαςφνδεςισ τουσ και λειτουργίασ τουσ. 

1.6. Τθσ Υ.Α. με αρ. Υ4α/οικ. 123814 (ΦΕΚ 3486/Βϋ/31-12-2012) ενοποίθςθσ των οργανιςμϊν Γ.Ν. 

Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ.  

1.7. Του Ν. 4213/9-12-2013, άρκρο 18, (ΦΕΚ 261/Αϋ/09-12-2013) ςχετικά με επαναφορά του Γ.Ν. - 

Κ.Υ. Ικαρίασ ςε κακεςτϊσ διαςφνδεςθσ με το Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων». 

1.8. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ/26-3-14) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργήςεισ, 

Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Υπηρεςιϊν του Δημόςιου Τομζα – Τροποποιήςεισ 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α) και λοιπζσ ρυθμίςεισ», άρκρο 3. 

1.9. Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α’/11-7-2014),άρκρο 47 - Ραρατθρθτιριο τιμϊν (περί 

νομιμοποίθςθσ δαπανϊν). 

1.10. Του Ρ.Δ. 80/2016 «Περί αναλήψεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α’). 

1.11. Του άρκρου 52, του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Αϋ), περί αλλαγισ των ςυντελεςτϊν του ΦΡΑ από 

23%, ςε 24% και από 16% ςε 17% αντίςτοιχα. 

1.12. Τθν Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασκαι διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

1.13.  Τθν Υ.Α 56902/215/2017(ΦΕΚ1924/Β/2-6-2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

1.14. Του άρκρου 117 «Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ» του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ A’/147/2016) περί 

Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 
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2. Σα ςχετικά με:  

2.1. Τθσ υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Ρ οικ.118/02-01-2020 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ για διοριςμό του κ. 

Στεφανι Νικολάου του Αριςτόδθμου ωσ κοινοφ Διοικθτι των διαςυνδεομζνων Νοςοκομείων 

Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίασ ΦΕΚ 3/07-01-2020 τ. ΥΟΔΔ. 

2.2. Τθσ υπ’ αρ. πρ. Γ4β/Γ.Ρ.οικ.1115/13-01-2020 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ για διοριςμό του 

κ. Γλαροφ Γεωργίου του Νικολάου (ΦΕΚ10/ ΥΟΔΔ) ωσ Αναπλθρωτι Διοικθτι ςτο Γενικό 

Νοςοκομείο – Κζντρο Υγείασ Ικαρίασ. 

2.3. Τθσ υπ’ αρ. 05/21-01-2020  πράξθσ του κοινοφ Διοικθτι του Γενικοφ Νοςοκομείου Σάμου «Αγ. 

Ραντελειμων» - Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίασ, περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτον Αν. Διοικθτι του Γ.Ν. 

- Κ.Υ. Ικαρίασ. 

2.4. Τθν με αρ.πρωτ: Γ4β/Γ.Ρ. 4393/31-03-2020  (ΦΕΚ 231/ Υ.Ο.Δ.Δ) Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ 

ςχετικά με τθ ςυγκρότθςθ και οριςμό μελϊν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο των διαςυνδεόμενων 

Νοςοκομείων α)Γενικοφ Νοςοκομείου Σάμου «Αγ. Ραντελειμων» και β) Γενικό Νοςοκομείο - 

Κζντρο Υγείασ Ικαρίασ, αρμοδιότθτασ 2θ Υ.ΡΕ. Ρειραιϊσ και Αιγαίου, με διόρκωςθ το ΦΕΚ 

308/22-04-2020 Υ.Ο.Δ.Δ.). 

2.5. Τθν Απόφαςθ του κοινοφ Δ.Σ. των διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ 

Ραντελειμων» και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ, 3θ Συνεδρίαςθ (κζμα 19ο)/19-05-2020 ςχετικά με τθν 

ζγκριςθ τθσ υπ’ αρίκ.3025 /18-05-2020  Ειςιγθςθσ του Αναπλθρωτι Διοικθτι του Γ.Ν. – Κ.Υ. 

Ικαρίασ για τον οριςμό επιτροπισ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Διαγωνιςμοφ, «ΧΘΜΙΚΑ 

ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΘ με ςυνοδό εξοπλιςμό (CPV 

33696200-7) τον οριςμό Γραμματζασ και τον οριςμό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ, (ΑΔΑ: Ψ8446907Ξ-ΘΞΛ). 

2.6. Το υπ’ αρίκ.3425/02-06-2020 Ρρακτικό Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.   

2.7. Τθν Απόφαςθ του κοινοφ Δ.Σ. των διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ 

Ραντελειμων» και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ, 4θ Συνεδρίαςθ (κζμα 5ο)/03-06-2020 ςχετικά με τθν 

ζγκριςθ τθσ υπ’ αρίκ. 3444/03-6-2020  Ειςιγθςθσ του Αναπλθρωτι Διοικθτι του Γ.Ν. – Κ.Υ. 

Ικαρίασ για τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Διαγωνιςμοφ «ΧΘΜΙΚΑ 

ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΘ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ (CPV 

33696200-7)», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 20.000,00 ευρϊ, και τθ Διενζργεια Διακιρυξθσ  του 

Διαγωνιςμοφ, (ΑΔΑ: ΩΧΛΘ46907Ξ-ΛΟ) ΑΔΑΜ:20REQ006851126. 

2.8. Τθν με αρ.πρωτ: 3715/15-06-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ΑΔΑ:Ψ479469Θ8Κ-7ΣΦ και 

ΑΔΑΜ:20REQ006866674. 
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2.9. Τθν άμεςθ και επιτακτικι ανάγκθ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ και ςυνζχιςθσ τθσ εφρυκμθσ και 

ομαλισ λειτουργίασ του Γενικοφ Νοςοκομείου –Κ.Υ. Ικαρίασ.  

 

ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ 

Δθμόςιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνιςμό, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ για τθν 

προμικεια των ειδϊν, «ΧΘΜΙΚΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ AYTOMATOY ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΘ  με ςυνοδό 

εξοπλιςμό (CPV 33696200-7)» ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 20.000,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%, ςε βάροσ του ΚΑΕ 1359 του Γενικοφ Νοςοκομείου-Κζντρου Υγείασ 

Ικαρίασ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. 

 

Άρκρο 1 
ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ& ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γ.Ν. –Κ.Υ. ΙΚΑΙΑΣ 

30-6-2020 

θμζρα Τρίτθ και 

ϊρα ζωσ 15:00μ.μ 

Γ.Ν. – Κ. Υ. ΙΚΑΙΑΣ 

01-07-2020,  

θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 

12:00 μ.μ. 

 

Προςφορζσ κα κατατίκενται μζχρι 30 Ιουνίου 2020 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 15:00, ςτο γραφείο 

πρωτοκόλλου του Γ.Ν. –Κ.Τ. Ικαρίασ. 

(Συχόν προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα κεωροφνται 

εκπρόκεςμεσ και κα επιςτραφοφν)  

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια, από τριμελι επιτροπι θ οποία ζχει οριςτεί για το 

ςκοπό αυτό. 

Τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από το γραφείο Ρρομθκειϊν 

του τμιματοσ Οικονομικοφ και Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.   

Θ Διακιρυξθ μπορεί να παραλθφκεί από το Τμιμα Ρρομθκειϊν ι από τθν ιςτοςελίδα του Γ.Ν.- Κ.Υ. 

Ικαρίασ. www.gnikarias.org.  

http://www.gnikarias.org/
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Με τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και χωρίσ άλλθ διλωςθ ι ειδικι μνεία ςτθν προςφορά, 

αποδεικνφεται θ ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ. 

Άρκρο 2 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

 

Σφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και ςε περίπτωςθ ενϊςεων, 

τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα:  

i. ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

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

iii. ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό 

ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 

γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 

Συμφωνίασ, κακϊσ και  

iv. ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι 

προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να 

πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι 

αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα τμιματα που επιςυνάπτονται ςτθν 

παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

 

α/α Σμιματα Παράρτθμα 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

2 ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ 

3 ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

4 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ 

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

6 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ 
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7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ 

8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Η’  

 

 

Εφ’ όςον απαιτείται κατάκεςθ δειγμάτων ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 214 του Ν. 

4412/2016. 

Εφ όςον από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ηθτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται ωσ ορίηεται 

ςτο άρκρο 121του Ν.4412/2016.  

Συχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Δ/ξθσ παρζχονται από το Γ.Ν. – Κ.Τ. 

Ικαρίασ, Σμιμα Οικονομικοφ & Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ – Γραφείο 

Προμθκειϊν (Κα Ξυδάκθ).  

 

 

Αναπλθρωτισ Διοικθτισ Γ.Ν. – Κ.Τ. Ικαρίασ 
 
 

Γλαρόσ Γεϊργιοσ  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Ανοικτόσ Δθμόςιοσ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται για 

ζνα (1) ζτοσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του 

φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, με 

δικαίωμα τροποποίθςθσ (άρκρο 132 

Ν.4412/2016) και δικαίωμα παράταςθσ ζωσ και 

ζξι (6) μινεσ. 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 
Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ (Κωδικόσ ΝUTS: EL412), 

Άγιοσ Κιρυκοσ Ικαρίασ, Σ.Κ. 83300 

ΚΡΑΣΘΕΙ ΕΠΙ ΣΘ ΣΙΜΘ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και 

τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ 

 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ 

ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 

2198/94. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι θ προμικεια των ειδϊν «ΧΘΜΙΚΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ 

ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΘ με ςυνοδό εξοπλιςμό (CPV 33696200-7)»για τθν 

κάλυψθ αναγκϊν του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ.  

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ, ανά είδοσ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΣΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ  ΠΟΟΣΘΣΑ 

1 Γενικι Αίματοσ Τεςτ (εξετάςεισ) 16.000 

 

 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ (ςφνολο τθσ 

προκθρυχκείςασ ποςότθτασ). Ρροςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ 

ποςότθτασ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

 





ελίδα 9 από 42                                                                                                     Αρ. Διακιρυξθσ: 02/2020 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ 

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

1. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτον Ν.4412/2016 ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δυο 

αντίγραφα. 

1.1.1. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ. 

1.1.2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου  

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

1.1.3. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν τθ λιξθ τθσ, κατϋ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο 

με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. 

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 

ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ 

διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.   

1.2. Στον κφριο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

1.2.1. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ. 

1.2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Ανακζτουςασ Αρχισ) που 

διενεργεί τθν προμικεια. 

1.2.3. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. 

1.2.4. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ) προκεςμίασ υποβολισ 

προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. 

1.2.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα) 
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1.3. Μζςα ςτον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν 

προςφορά ςτοιχεία ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ και ειδικότερα τα εξισ: 

1.3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ: Οι ςυμμετζχοντεσ, οφείλουν να 

κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ ςτο φάκελο των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ 

ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά όπωσ αυτά 

περιγράφονται ςτθν παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό και με τα 

άρκρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και ειδικότερα:   

 

Α. Φυςικά Πρόςωπα 

1. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, 

όπωσ αυτό ιςχφει ςφμφωνα με τθν με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαςθ τθσ 

Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ςτο οποίο κα πρζπει να δθλϊνεται 

ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ 

του: 

1.1.   δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 73 -παράγραφοι (1) και (2)- 

και του άρκρου 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται από τθν 

διαδικαςία ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

 

1.2.   πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με τθν 

παρ. 1α και 2 του άρκρου 75 

Πιο ςυγκεκριμζνα απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ των κάτωκι μερϊν : 

 Μζροσ ΙΙ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων 

 Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

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

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα: Απαιτείται να ςυμπλθρωκεί μόνο το πεδίο αναφορικά με 
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το εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ 

τομείσ του Ρεριβαλλοντικοφ , Κοινωνικοφ και Εργατικοφ Δικαίου 

 Μζροσ ΙV: Κριτιρια επιλογισ 

Α: Καταλλθλότθτα 

 Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει, όπου να δθλϊνεται ότι:  

2.1. Δεν υπάγεται ςτισ προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ γ) τθσ παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 

4412/2016 περί αποκλειςμοφ από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και χρθματοδοτιςεισ λόγω 

παραβάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. 

2.2. Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

2.3. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των 

οποίων οι προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

2.4. Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

2.5. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε 

απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του 

διαγωνιςμοφ.  

2.6. Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

2.7. Toν Κωδικό Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν ςτον οποίο υπάγεται το προςφερόμενο είδοσ 

(εφόςον αυτό υπάγεται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν 

Υγείασ), διαφορετικά κα δθλϊνεται θ μθ υπαγωγι του προςφερόμενου είδουσ ςτο 

Ραρατθρθτιριο Τιμϊν.  

2.8. Τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 

εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 

κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 

διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

2.9. Δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν 

2.10. Λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 

πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

2.11. Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφεται για τθν απαρζγκλιτθ 

τιρθςθ των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των 

φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
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χαρακτιρα 

 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-

03-2014) οι ανωτζρω δθλϊςεισ φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα 

θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν 

και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι 

ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ.  

 

Β. Νομικά πρόςωπα, Θμεδαπά ι Αλλοδαπά  

1. Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρου παραγράφου Α. «Φυςικά πρόςωπα».  

2. Τονίηεται ότι κατά τθν υποβολι του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

(ΤΕΥΔ), είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 

οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων 

που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του 

οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 

εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι 

το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ. 

3. Πλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ για τθν απόδειξθ των ανωτζρω 

ιδιοτιτων και τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ. Συγκεκριμζνα:   

3.1. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (Α.Ε.) ι Εταιρείασ 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.): 

3.1.1. Σφςταςθ τθσ εταιρείασ κακϊσ και όλων των τροποποιιςεων (όπωσ ΦΕΚ ι 

Βεβαίωςθ/Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ)  

3.1.2. Εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρίασ (όπωσ ΦΕΚ ι Βεβαίωςθ/Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ) 

3.1.3. Ρρόςφατο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια 

αρχι. 

3.1.4. Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, 
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από τθν οποία να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο 

νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτοφ. 

3.1.5. Ρρακτικό απόφαςθσ Δ.Σ. περί εγκρίςεωσ ςυμμετοχισ ςε Διαγωνιςμοφσ και 

εξουςιοδότθςθ ςε ςυγκεκριμζνο πρόςωπο να κατακζςει τθν προςφορά.   

3.2. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (Ο.Ε ι Ε.Ε ι 

Ι.Κ.Ε): 

3.2.1. Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ςυμφωνθτικοφ 

ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και του 

τελευταίου ςε ιςχφ καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ. 

3.2.2. Ριςτοποιθτικό περί  μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι 

3.3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα:  

Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά 

με αυτά που αναφζρονται ανωτζρω ςτισ παραγράφουσ 2Α ι 2Β, τα οποία 

προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ και από τα 

οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα 

προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό, και οι 

λοιπζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. Σε 

περίπτωςθ που θ χϊρα προζλευςθσ δεν εκδίδει κάποιο αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό, 

αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του 

υποψθφίου, από τθν οποία προκφπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τζτοιο πιςτοποιθτικό, 

και (β) ο Υποψιφιοσ πλθροί το ςχετικό νομιμοποιθτικό όρο.  

 

Γ. υνεταιριςμοί   

1. Kατά περίπτωςθ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω, υπό 

ςτοιχεία Α και Β κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα δθλϊνεται ότι ο Συνεταιριςμόσ 

λειτουργεί νόμιμα.   

Διευκρινίηεται ότι οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 

υπογράφονται από τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ.  
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Δ. Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά  

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για τον κάκε  προμθκευτι, που 

ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-

2014) οι ανωτζρω δθλϊςεισ φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν 

θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται 

βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν 

άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ.  

 

1.3.2. ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο 

φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». Επιςθμαίνεται ότι 

όλα τα φφλλα των παραπάνω εγγράφων ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, πλθν τθσ οικονομικισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπορικϊν φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιϊν, τεχνικϊν 

φυλλαδίων κ.λ.π.), κα φζρουν ςυνεχι αρίκμθςθ από το πρϊτο μζχρι το τελευταίο και κα είναι 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Επιπρόςκετα, κα πρζπει να περιλθφκεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, αναλυτικό φφλλο 

ςυμμόρφωςθσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα 

φυλλάδια, ζντυπα και λοιπά ζγγραφα τθσ τεχνικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα, ωσ 

αυτό περιγράφεται ςτο παράρτθμα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

για να είναι αποδεκτι μια προςφορά κα είναι να αναφζρεται ςτο ςφνολο των απαιτιςεων των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν  

 

1.3.3. ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ επί ποινι απορρίψεωσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό 

ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ». 

1.4. Επιςθμαίνουμε τθν προςοχι ςασ ςτα ακόλουκα. 

1.4.1. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 

προςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

1.4.2. Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα 
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και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ 

λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

1.4.3. Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε 

τα ζννομα ςυμφζροντα τουσ, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ 

«πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να 

λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ 

πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνον τθν προςταςία του απορριτου που 

καλφπτει τεχνικά ι Εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

1.4.4. 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 ςε  αυτιν  

διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν. 

1.4.5. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 

127 του Ν. 4412/2016 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω 

ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο 

τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω όρουσ. Θ άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά 

τθσ διακιρυξθσ δεν κωλφει τθ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό.  Μετά τθν κατάκεςθ τθσ 

προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι διαγωνιηόμενοι παρζχουν 

διευκρινιςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του 

διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ του 

οργάνου. Από τισ διευκρινιςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε 

ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο.   

1.4.6. Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν και τθ ςυμμετοχι 

ςε αυτοφσ, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
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1.4.7. Εάν από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ προβλζπεται ότι μαηί με τθν προςφορά 

πρζπει να κατατεκοφν και δείγματα του υλικοφ, αυτά κατατίκενται πριν από τον διαγωνιςμό 

ςτθν Υπθρεςία, θ δεςχετικι απόδειξθ υποβάλλεται μαηί με τθν προςφορά. 

1.4.8. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο 

και παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ, όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα 

περιζχονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, όταν απαιτείται κατάκεςθ δείγματοσ, επιτρζπεται θ 

αποςτολι του, ςφμφωνα με τα οριηόμενα παραπάνω, υπό τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι τοφτο 

κα περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τζςςερισ (4) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, το δε αποδεικτικό αποςτολισ κα περιζχεται απαραίτθτα ςτο 

φάκελο προςφοράσ με τα τεχνικά ςτοιχεία. 

1.4.9. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ι οι ταχυδρομικά 

αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων 

παραγράφων του παρόντοσ άρκρου, δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

1.4.10. Ρροςφορζσ που περιζχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν τθν 

διενζργεια του Διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ 

προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ, προκειμζνου να 

αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερομζνθ διαδικαςία. 

Επίςθσ, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν και οι προςφορζσ που υποβάλλονται ι 

περιζχονται ςτθν Τπθρεςία, με οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα. 

1.4.11. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ και Αποςφράγιςθσ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

παραλαβισ & αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από 

τθν διακιρυξθ. 

1.4.12. Θ παραλαβι & αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ & Αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. 

1.4.13. Οι δικαιοφμενοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, 

λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που 

προςφζρκθκαν. 

1.5. Θ Αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 
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1.5.1. Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 

μονογράφονται από τθν Επιτροπι θ πρϊτθ και θ τελευταία ςελίδα τθσ προςφοράσ ι των 

τμθμάτων αυτισ.  

1.5.2. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά 

μονογράφονται, από τθν αρμόδια Επιτροπι και ςτθ ςυνζχεια τοποκετοφνται όλοι μαηί ςε 

χωριςτό φάκελο οποίοσ ςφραγίηεται και υπογράφεται  από τθν Επιτροπι και παραδίδεται με 

τα άλλα δικαιολογθτικά και τθν τεχνικι προςφορά ςτθν Υπθρεςία, προκείμενου να 

αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και τθν ϊρα που κα οριςκεί αρμοδίωσ. 

1.6. τάδια ενεργειϊν: 

1.6.1. Κατ' αρχιν αποδοχι προςφορϊν: Αρχικϊσ θ Υπθρεςία αξιολογεί τα υποβλθκζντα 

από τισ ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ δικαιολογθτικά (παρ. 2, άρκρο 79 του Ν. 4412/2016), 

που αναφζρονται αναλυτικά ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ των γενικϊν όρων τθσ Δ/ξθσ, 

προκειμζνου να καταλιξει ςτισ κατ' αρχιν αποδεκτζσ υποβλθκείςεσ προςφορζσ. 

1.6.2. Σεχνικι αξιολόγθςθ προςφορϊν: Το τεχνικό μζροσ των κατ' αρχιν αποδεκτϊν 

προςφορϊν διαβιβάηεται ςτθν αρμόδια Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ προκειμζνου αυτι να 

γνωμοδοτιςει ποιεσ από τισ κατ' αρχιν αποδεκτζσ προςφορζσ, είναι και τεχνικά αποδεκτζσ. 

1.6.3. Αποςφράγιςθ οικονομικϊν προςφορϊν: Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ 

των παραπάνω ςταδίων, θ Υπθρεςία προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ του οικονομικοφ μζρουσ 

των κατ' αρχιν και τεχνικά αποδεκτϊν προςφορϊν. 

1.6.4.  Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν κα αποςφραγιςκοφν μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα 

γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ που ζλαβαν μζροσ ςτο διαγωνιςμό με ςχετικι ανακοίνωςθ, που 

κα τουσ αποςταλεί. 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ των κατατικζμενων προςφορϊν 

και ςε περίπτωςθ όπου ολοκλθρϊνεται θ αξιολόγθςθ αυτϊν, κατά τα δφο προθγοφμενα 

ςτάδια ενεργειϊν (αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν) 

τότε, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ, και ςε εφαρμογι τθσ παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 

4412/2016, θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν μπορεί να γίνει κατά τθν ίδια 

ςυνεδρίαςθ. 

1.6.5. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν 

αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ δεναποςφραγίηονται αλλά 

επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ (ςτουσ δικαιοφχουσ). 
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1.7. Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ (προςωρινόσ ανάδοχοσ) ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 

εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

οφείλει να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα εξισ ζγγραφα δικαιολογθτικά τα οποία 

αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 103 του 

Ν.4412/2016: 

1.7.1.  Πςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ 

του ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου από τθν υποβολι του, ι ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 

κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ 

υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του δεφτερου 

εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73. 

Διευκρινίηεται ότι το απόςπαςµα ποινικοφ µθτρϊου ι άλλο ιςοδφναµο ζγγραφο αρµόδιασ 

διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του νοµικοφ προςϊπου, αφορά: 

 τουσ ∆ιαχειριςτζσ όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Ρ.Ε. και IKE, 

 τον ∆ιευκφνοντα Σφµβουλο και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου όταν το νοµικό 

πρόςωπο είναι Α.Ε., 

 τα μζλθ του ∆ιοικθτικοφ Συµβουλίου ςε περίπτωςθ Συνεταιριςμϊν και ςε κάκε άλλθ 

περίπτωςθ νοµικοφ προςϊπου τουσ νόµιµουσ εκπροςϊπουσ του. 

1.7.2. Πςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν 

αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι: 

 κατά τθν χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ο οικονομικόσ φορζασ, ιταν ενιμεροσ ωσ προσ 

τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 κατά τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ προσ τον οικονομικό φορζα, είναι 

ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

του. 
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1.7.3. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου 

που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ ζκδοςθσ 

αυτοφ από τθν εν λόγω Υπθρεςία, Υπεφκυνθ Διλωςθ του οικονομικοφ φορζα περί τιρθςθσ 

των λόγων μθ αποκλειςμοφ του από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και χρθματοδοτιςεισ λόγω 

παραβάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτθν παρ. γ) του αρ.73 

του Ν. 4412/2016. 

1.7.4. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, 

Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του 

Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι του οικονομικοφ 

φορζα ςε αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια 

διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

τθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν φορζων, όπου υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε οικονομικό φορζα που 

ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

 

Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι όλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο 

αποκλειςμοφ του προμθκευτι από τον διαγωνιςμό. 

 

1.8. Επιςθμαίνεται ότι: 

1.8.1. Ο προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθν ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των 

προςφερομζνων ειδϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. 

1.8.2. Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Δ\ξθσ 

δεν κα απορρίπτονται υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν αναφζρονται 

ςτουσ απαράβατουσ όρουσ και κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

1.8.3. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

1.8.4. Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ 

χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. Διευκρινίςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε 

ενϊπιον του είτε φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του 
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ςυλλογικοφ οργάνου. Σθμειϊνεται ότι, από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. 

1.8.5. Ρζραν τθσ κφριασ προςφοράσ δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

1.8.6. Οι Υποψιφιοι Ρρομθκευτζσ δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι 

μζροσ αυτισ, μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ αυτισ 

αποςυρκεί, ο διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: 

• Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 

• Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ (εάν απαιτείται) χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι 

ενζργεια. 

2. ΡΘΣΡΑ ΘΘΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 

2.1. Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά 

παράβαςθ των Άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι 

εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν. 

2.2. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί τισ 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 

Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016. 

3. Ε Γ Γ Τ Θ  Ε Ι   

3.1. Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ 

επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 

4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι 

να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ 

ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν 

είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. 
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3.2. Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ  

Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνιςμό. 

3.3. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ φμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να 

κατακζτουν εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να 

υπολογίηεται ο Φ.Π.Α, εφόςον το φψοσ τθσ φμβαςθσ υπερβαίνει το ποςό των 20.000,00€, 

χωρίσ ΦΠΑ. 

-Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προσ 

υπογραφι ςφμβαςθσ πρζπει να ζχει χρόνο λιξθσ τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ επιπλζον τθσ 

διετοφσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ κα παρατείνεται αναλόγωσ και κα αντικακίςταται 

με νζα,  ςε περίπτωςθ μετάκεςθσ του χρόνου παράδοςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

3.4. Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τουσ 

το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου και κα πρζπει να είναι 

ςφμφωνεσ με τα ςυνθμμζνα υποδείγματα. 

3.5. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

4. ΣΙΜΕ 

4.1. Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΥΩ κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 

4.1.1. Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: 

Ι. Σιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Π .Α. 

  ΙΙ. Ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ %, ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ (ε περίπτωςθ που 

αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ.Π.Α αυτόσ κα διορκϊνεται από το Γ.Ν. – Κ.Τ. Ικαρίασ).  

Θ τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ.Π.Α. κα λαμβάνεται για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.  

θμειϊνεται ότι θ ανάδειξθ του μειοδότθ κα γίνει για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ 

ποςότθτασ, δθλαδι :προςφερόμενθ τιμι είδουσ Χ ηθτοφμενθ ποςότθτα.  

4.2 Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ 

ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4.3 Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα 

δεκαδικά ψθφία (άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. 

Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν τo τρίτο 
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δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο 

του πζντε. 

4.4 Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει μεςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι , 

θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

4.5. Ρροςφορζσ που κα κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

4.6Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν κάκε ςτοιχείο ςχετικό με τθν 

αναφερόμενθ προμικεια, με πλθροφοριακά ζντυπα κ.λπ. (προςκόμιςθ δικαιολογθτικοφ 

ςιμανςθσ CE MARΚ & ISO) τα οποία κα είναι επικυρωμζνα από δθμόςια αρχι και να 

υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προςφερόμενου είδουσ και να δθλϊνουν ςτθν 

τεχνικι τουσ προςφορά το εργοςτάςιο καταςκευισ.  

4.7Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα εξετάηονται 

λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό 

κα ηθτθκοφν από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ 

διευκρινίςεισ ςχετικά με τον οικονομικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, όπωσ αυτά 

ορίηονται και ςτα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 . 

4.8Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 

απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ 

υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

 

5. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

1.Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται για ζνα (1) ζτοσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του 

φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, με δικαίωμα τροποποίθςθσ (άρκρο 132 

Ν.4412/2016) και δικαίωμα παράταςθσ ζωσ και ζξι (6) μινεσ. 

 

 
6. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ  

1. Θ ςφμβαςθ πρζπει να υπογραφεί μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ ςτον 

ενδιαφερόμενο τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ. 

2.Υπεφκυνο για τθν ορκι παρακολοφκθςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι το 

Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ.  
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7.ΧΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

Ωσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του 

αναδόχου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

8. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ 

Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που 

προβλζπεται από το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016.  

 

8. ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΜΕΡΟΤ ΣΘ 

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 

αρμόδιασ επιτροπισ. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ 

προσ τον επιλεγζντα από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 103 - 

105 του Ν. 4412/216. Από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτον 

Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ςυναφκεί, το δε ζγγραφο (Σφμβαςθ) που 

ακολουκεί ζχει μόνον αποδεικτικό χαρακτιρα.  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ 

ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ 

Ππωσ ςτο άρκρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για τθν επιλογι τθσ προςφοράσ με τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, αξιολογοφνται 

μόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.      
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δϋ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016, ο προμθκευτισ κα 

βαρφνεται και για κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει, ςτο Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ κ.λ.π από τθ 

μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.           

 

ΑΝΕΠΙΦΤΛΑΚΣΘ ΑΠΟΔΟΧΘ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

Με τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και χωρίσ άλλθ διλωςθ ι ειδικι μνεία ςτθν προςφορά 

αποδεικνφεται θ ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Εϋ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)................................. 
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ 
των ευρϊ………………………………………………………………4  , υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. 
(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, 
εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σφμβασης)”, 
ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ 
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία 
από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ8)   ι  μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ 
εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 
ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

                                                 
1
 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
3 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 
4  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
5 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι 
ςφμβαςθ. 
6  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
8
 Σύκθωλα κε ην άξζξν 25 πδ 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ, ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο πξέπεη λα είλαη 

κεγαιύηεξνο από ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θόξηωζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξόλν πνπ κε βάζε ηε ζύκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενύηαη λα 
παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δύν (2) κήλεο ή κεγαιύηεξνο εθόζνλ απηό νξίδεηαη από ηε δηαθήξπμε.  
9  Ο θαζνξηζκόο αλωηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Ειιάδα 

ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία 
θαη θαηέζηε ππνρξεωηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήιωζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σ’  
 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΘ ΜΕ 
ΣΑΤΣΟΧΡΟΝΘ ΠΑΡΑΧΩΡΘΘ ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Τ. 

ΙΚΑΡΙΑ 
 

1. Θ αρχι λειτουργίασ του προςφερόμενου αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ. Το προςφερόμενο μθχάνθμα να είναι ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ, και να δφναται να αναλφει τα ζμμορφα ςτοιχεία του αίματοσ ςε απόλυτο 

αρικμό και ποςοςτό, ςφμφωνα πάντα με τισ τελευταίεσ εξελίξεισ και απαιτιςεισ, οι 

οποίεσ εναρμονίηονται με τθ διεκνι βιβλιογραφία και πρακτικι.  

2. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να αναλφει ολικό φλεβικό αίμα, και ο απαιτοφμενοσ όγκοσ 

να μθν ξεπερνά τα 25 ml ςε όλουσ τουσ τρόπουσ δειγματολθψίασ. Πλεσ οι παράμετροι 

που δίνονται να ανιχνεφονται απευκείασ από το φιαλίδιο τθσ γενικισ αίματοσ, χωρίσ να 

απαιτοφνται περαιτζρω διαδικαςίεσ από τον χειριςτι όπωσ αραιϊςεισ. Να ζχει επίςθσ 

τθν δυνατότθτα να κάνει πλιρθ ανάλυςθ τριχοειδικοφ αίματοσ ι να μετρά αυτόματα 

από φιαλίδια με ανυψωμζνο πυκμζνα για παιδιατρικά δείγματα. 

3. Να δίνει αξιόπιςτα αποτελζςματα ςτισ παρακάτω παραμζτρουσ διαγνωςτικισ ςθμαςίασ 

(reportable), τόςο ςτα φυςιολογικά όςο και ςτα πακολογικά δείγματα:   

Αρικμόσ Λευκϊν αιμοςφαιρίων, Αρικμόσ Ερυκρϊν αιμοςφαιρίων, Αιματοκρίτθσ, 

Αιμοςφαιρίνθ, MCH, MCV, MCHC, RDW, PLT, PDW, MPV,PCT, MicroR, MacroR. 

Απόλυτοσ αρικμόσ και ποςοςτό % των υποπλθκυςμϊν του λευκοκυτταρικοφ 

διαφορικοφ τφπου, δθλαδι των ουδετερόφιλων, των λεμφοκυττάρων, των 

μονοκυττάρων, των θωςινοφίλων και των βαςεοφίλων. 

Απόλυτοσ αρικμόσ και 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.  

Να γίνεται χριςθ ακτίνων laser, για τθν ανίχνευςθ των λευκϊν αιμοςφαιρίων και τον 

ποςοτικό προςδιοριςμό των κυττάρων του διαφορικοφ λευκοκυτταρικοφ τφπου.  
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Το άκροιςμα του ποςοςτοφ των υποπλθκυςμϊν των λευκοκυττάρων (λεμφοκφτταρα, 

ουδετερόφιλα, βαςεόφιλα, θωςινόφιλα, μονοκφτταρα) πρζπει να είναι 100 και το 

άκροιςμα του απόλυτου αρικμοφ των ανωτζρω υποπλθκυςμϊν των λευκοκυττάρων να 

ιςοφται με τον απόλυτο αρικμό των λευκϊν.  

Ο υπολογιςμόσ του διαφορικοφ τφπου των λευκϊν αιμοςφαιρίων κα πρζπει να γίνεται 

με άμεςθ ανίχνευςθ και θ μζτρθςθ των λευκϊν αιμοςφαιρίων να γίνεται ςε 

διαφορετικό κάλαμο από τθν μζτρθςθ των ερυκρϊν. 

Θ παροχι επιπλζον παραμζτρων κα αξιολογθκεί κετικά.  

4. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να διακζτει υψθλι διακριτικι ικανότθτα ςτθν μζτρθςθ των 

WBC ακόμα και ςε ιδιαίτερα χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ κυττάρων με ακρίβεια εντόσ +/- 

3%. Να κατατεκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά. 

5. Οι κατανομζσ των κυττάρων (λευκά αιμοςφαίρια και οι υποπλθκυςμοί τουσ, ερυκρά 

αιμοςφαίρια, αιμοπετάλια,) να εμφανίηονται ςτθν οκόνθ ζγχρωμα και να εκτυπϊνονται 

ςε μορφζσ νεφελογραμμάτων και ιςτογραμμάτων, παρζχοντασ αςφαλείσ και χριςιμεσ 

διαγνωςτικζσ πλθροφορίεσ.  

6. Να ζχει δυο δυνατότθτεσ δειγματολθψίασ, όπου το ζνα ςφςτθμα να λειτουργεί 

χειροκίνθτα (κλειςτοφ και ανοιχτοφ τφπου) και το άλλο ςφςτθμα δειγματολθψίασ να 

λειτουργεί αυτόματα, με ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγματολιπτθ 20 κζςεων.  

Το αυτόματο ςφςτθμα να χρθςιμοποιεί κλειςτά ςωλθνάρια όλων των εταιρειϊν, κακϊσ 

και ςωλθνάρια με ανυψωμζνο πάτο και να ζχει τθν δυνατότθτα να διαβάηει τα 

κωδικοποιθμζνα ςτοιχεία του αςκενι από το φιαλίδιο (barcodereader), κακϊσ επίςθσ 

και να εξαςφαλίηει τθν ακριβι επάρκεια αίματοσ για τθν διεξαγωγι τθσ γενικισ αίματοσ. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ δειγματολθψίασ, το ακροφφςιο να κακαρίηεται αυτόματα.  

Ρριν από τθν αναρρόφθςθ από τον αυτόματο δειγματολιπτθ να προθγείται ανάδευςθ, 

θ οποία να ςυμφωνεί με τα επιςτθμονικά πρότυπα και να μιμείται τθν κίνθςθ του 

χεριοφ, προκειμζνου να αποφευχκοφν αλλοιϊςεισ κυττάρων, ςτο προσ ανάλυςθ δείγμα. 

7. Σε όλα τα ςυςτιματα δειγματολθψίασ, θ ταχφτθτα ανάλυςθσ να είναι 60 δείγματα 

CBC+DIFFανά ϊρα.  

8. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να ζχει ςφςτθμα προειδοποίθςθσ του χειριςτι για τισ 

ςτάκμεσ των αντιδραςτθρίων. Να διακζτει ςφςτθμα διαχείριςθσ των αντιδραςτθρίων. 

Επίςθσ, να διακζτει αντιδραςτιρια με chip ραδιοςυχνοτιτων (RFID) για τθ μζγιςτθ 

ιχνθλαςιμότθτα και ευκολία ςτθ διαχείριςθ. 
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9. 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.  

10. Να διακζτει επιπλζον ο προςφερόμενοσ αναλυτισ ενςωματωμζνθ μονάδα 

επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν (IPU) και ζγχρωμθ οκόνθ αφισ για προβολι των 

αποτελεςμάτων. Να διακζτει εκτυπωτι για εκτφπωςθ των αποτελεςμάτων ςε Α4 χαρτί 

με δυνατότθτα και ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ.  

11. Θ προςφζρουςα εταιρεία να διακζτει πλιρεσ τμιμα service και αποδεδειγμζνθ 

εμπειρία ςτουσ αυτόματουσ αιματολογικοφσ αναλυτζσ.  

Επιπλζον, κα πρζπει από τθν προμθκεφτρια εταιρεία να κατατεκεί πρόταςθ κάλυψθσ 

του service για το εργαςτιριο. Στθν εν λόγω πρόταςθ, θ προμθκεφτρια εταιρεία κα 

πρζπει να διακζτει ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ του προςφερόμενου 

οργάνου, ςε κακθμερινι βάςθ και αυτοματοποιθμζνα. 

12. Θ καταςκευάςτρια εταιρεία του προμθκευόμενου αναλυτι να παρζχει πρότυπο 

παραςκεφαςμα ελζγχου (control) για όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ παραμζτρουσ, για τον 

εςωτερικό ποιοτικό ζλεγχο του αναλυτι, και πρότυπο αίμα ρφκμιςθσ του (calibrator) 

για όλεσ τισ άμεςα μετροφμενεσ παραμζτρουσ. 

13. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να διακζτει ςφςτθμα αυτόματου κακαριςμοφ κατά τθν 

ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του. Επιπροςκζτωσ, να διακζτει ςφςτθμα ρφκμιςθσ όλων των 

άμεςα μετροφμενων παραμζτρων (calibration). 

14. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ αξιολόγθςθσ όλων των 

ςχετιηόμενων με το δείγμα πλθροφοριϊν (αιματολογικζσ παράμετροι, δθμογραφικά 

ςτοιχεία, κλινικζσ πλθροφορίεσ) βάςθ κανόνων, με ςκοπό τθ παραγωγι ςχολίων (για 

περαιτζρω ζλεγχο πχ. επιπλζον αιματολογικϊν παραμζτρων ι ζγκριςθ για εξαγωγι 

αποτελζςματοσ). 

15. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να διακζτει προγράμματα εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ, 

τα οποία κα αποτελοφν μζροσ του βαςικοφ προγραμματιςμοφ του οργάνου, όπου με 

τθν χριςθ των δειγμάτων ρουτίνασ των αςκενϊν και με τθν χριςθ των 

παραςκευαςμάτων ελζγχου (controls) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ, κα γίνεται ο 

ζλεγχοσ τθσ ορκισ λειτουργίασ ςε πραγματικό χρόνο. Επιπλζον, το εργαςτιριο 

απαραίτθτα να ενταχκεί από τθν προςφζρουςα εταιρεία ςε ςφςτθμα εξωτερικοφ 

ελζγχου ποιότθτασ.  
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16. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να διακζτει εςωτερικό ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ των 

δειγμάτων για 100.000 δείγματα με όλα τουσ τα ςτοιχεία (νεφελογράμματα, 

ιςτογράμματα, κλπ.). 

17. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ςφνταξθ 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 Operators Manual και Service Manual, 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. 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΣΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ:  
 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ  ΠΟΟΣΘΣΑ 

1 ΓΕΝΙΚΘ ΑΙΜΑΤΟΣ Τεςτ (εξετάςεισ) 16.000 

 

ΕΓΓΤΘΘ – ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ – ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

1. Να προςφερκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο (2) ετϊν τουλάχιςτον. 

2. Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται ςε μθνιαίο ζλεγχο και 

ςυντιρθςθ των προςφερομζνων μθχανθμάτων χωρίσ καμία επιβάρυνςθ για το 

Νοςοκομείο. 

3. Επίςθσ ο προμθκευτισ υποχρεοφται μζςα ςε 48 ϊρεσ από τθλεφωνικι κλιςθ να 

αποκαταςτιςει τυχοφςα βλάβθ, να κατατεκεί ςχετικι διλωςθ δζςμευςθ, άλλωσ κα 

αποκλείεται θ προςφορά. 

4. ε περίπτωςθ μεγάλθσ βλάβθσ που δεν μπορεί να επιςκευαςτεί ςε 24 ϊρεσ ο 

προμθκευτισ υποχρεοφται ςε άμεςθ αντικατάςταςθ του αναλυτι. 

5. Πςον αφορά το περιοδικό service να γίνει ιδιαίτερθ μνεία ςτθν οικονομικι προςφορά, 

αναφζροντασ παράλλθλα τθν περιοδικότθτα που αυτό κα γίνεται. 
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6. Μετά τθν εγκατάςταςθ και παραλαβι του μθχανιματοσ, κα επακολουκιςει εκπαίδευςθ 

χειριςτϊν και τεχνικϊν του Νοςοκομείου, τόςο ςτθν χριςθ, όςο και ςτθν ςυντιρθςθ. 

7. Ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και θ διάρκειά τθσ, κα κακοριςτοφν κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με τα αρμόδια τμιματα το ταχφτερο δυνατό και όχι πζραν των 10 θμερϊν. 

8. Κατά τθν διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να χορθγθκοφν τα εγχειρίδια χριςθσ, 

λειτουργίασ και τεχνικισ φροντίδασ (servicemanual), που κα είναι ςτα ελλθνικά και 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ οδθγίεσ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (δθλϊςεισ 

ςυμμόρφωςθσ, ςιμανςθ CE, κ.τ.λ.) . 

9. Άπαντα τα εν λόγω πιςτοποιθτικά κα είναι πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα 

από τον οργανιςμό που τα εξζδωςε.  

10. ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ οι εταιρείεσ κα κατακζτουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι μετά από 

κάκε ςυντιρθςθ ι επιςκευι του εξοπλιςμοφ που κα πραγματοποιοφν κα παραδίδουν 

πλιρεσ πρωτόκολλο τεχνικισ επάρκειασ  

 
 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΘΜΙΚΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ.  

1.  Το προϊόν κα πρζπει να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ 

του να μθν ζχουν παρζλκει τα 2/3 τουλάχιςτον τθσ ςυνολικισ διάρκειασ ηωισ του.  

2. Οι ςυςκευαςίεσ των αντιδραςτθρίων που κα διατίκενται ςτα Νοςοκομείο κα πρζπει να 

περιζχουν τόςα ςετ εξετάςεων ι βακμονόμθςθσ των μθχανθμάτων, ζτςι ϊςτε με βάςθ τον 

προδιαγεγραμμζνο αρικμό εξετάςεων που κα διενεργοφνται μθνιαίωσ να μθν υπάρχει 

πρόβλθμα παρζλευςθσ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τουσ πριν από τθν χρθςιμοποίθςι τουσ.  

3. Σε περίπτωςθ που κα παρατθρθκεί αλλοίωςθ του προϊόντοσ προ τθσ λιξεωσ του και ενϊ 

ζχουν τθρθκεί οι προβλεπόμενεσ από τον καταςκευαςτι ςυνκικεσ ςυντθριςεωσ του, να 

υποχρεοφται ο προμθκευτισ ςτθν αντικατάςταςθ τθσ αλλοιωκείςθσ ποςότθτοσ.  

4. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο με εργαςτθριακά 

δεδομζνα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόςο κατά τθν οριςτικι παραλαβι, όςο και 

κατά τθν διάρκεια χριςεωσ, μετά από ςχετικι αναφορά του Δ/ντοφ του Εργαςτθρίου, 

αρκοφντωσ τεκμθριωμζνθ.  

5. Πλα τα υπό προμικεια αντιδραςτιρια κα αξιολογθκοφν κατά τθν διαδικαςία τθσ 

προμικειασ και κα ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία τθσ παραλαβισ.  

6. Να ζχουν ςιμανςθ CE και ISO γεγονόσ που κα τεκμθριϊνεται με ςυνθμμζνα πρωτότυπα 

ζντυπα. 
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«ΥΗΜΙΚΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΑΝΑΛΤΣΗ  ΜΕ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ» 
 

ΓΕΝΙΚΑ:  
Σο  Γ.Ν. –Κ. Τ. Ικαρίασ λαμβάνοντασ υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1.1. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των ΠE.Σ.Υ. και 

άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 256/Α’/2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σφςτημα Υγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και λοιπζσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 81/Α’/4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 

Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 134/Α’/18-6-2007) όπωσ ιςχφει 

ςιμερα. 

1.4. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και 

άλλεσ διατάξεισ». 

1.5. Τθσ Υ.Α. με αρ. Υ4α/ΟΙΚ84627 (ΦΕΚ 1681/Β’/28-07-2011) ςχετικά με τθ Διαςφνδεςθ των 

Νοςοκομείων Γ.Ν Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ και ο κακοριςμόσ του 

τρόπου διαςφνδεςισ τουσ και λειτουργίασ τουσ. 

1.6. Τθσ Υ.Α. με αρ. Υ4α/οικ. 123814 (ΦΕΚ 3486/Βϋ/31-12-2012) ενοποίθςθσ των οργανιςμϊν 

Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ.  

1.7. Του Ν. 4213/9-12-2013, άρκρο 18, (ΦΕΚ 261/Αϋ/09-12-2013) ςχετικά με επαναφορά του 

Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίασ ςε κακεςτϊσ διαςφνδεςθσ με το Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων». 

1.8. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ/26-3-14) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργήςεισ, 

Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Υπηρεςιϊν του Δημόςιου Τομζα – Τροποποιήςεισ 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α) και λοιπζσ ρυθμίςεισ», άρκρο 3. 

1.9. Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α’/11-7-2014),άρκρο 47 - Ραρατθρθτιριο τιμϊν (περί 

νομιμοποίθςθσ δαπανϊν). 

1.10. Του Ρ.Δ. 80/2016 «Περί αναλήψεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α’). 

1.11. Του άρκρου 52, του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Αϋ), περί αλλαγισ των ςυντελεςτϊν του ΦΡΑ 

από 23%, ςε 24% και από 16% ςε 17% αντίςτοιχα. 
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1.12. Τθν Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασκαι διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

1.13.  Τθν Υ.Α 56902/215/2017(ΦΕΚ1924/Β/2-6-2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

1.14. Του άρκρου 117 «Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ» του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 

A’/147/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 

 

2. Σα ςχετικά με:  

2.1. Τθσ υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Ρ οικ.118/02-01-2020 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ για διοριςμό του 

κ. Στεφανι Νικολάου του Αριςτόδθμου ωσ κοινοφ Διοικθτι των διαςυνδεομζνων 

Νοςοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίασ ΦΕΚ 3/07-01-2020 τ. 

ΥΟΔΔ. 

2.2. Τθσ υπ’ αρ. πρ. Γ4β/Γ.Ρ.οικ.1115/13-01-2020 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ για διοριςμό 

του κ. Γλαροφ Γεωργίου του Νικολάου(ΦΕΚ10/ ΥΟΔΔ) ωσ Αναπλθρωτι Διοικθτι ςτο Γενικό 

Νοςοκομείο – Κζντρο Υγείασ Ικαρίασ. 

2.3. Τθσ υπ’ αρ. 05/21-01-2020  πράξθσ του κοινοφ Διοικθτι του Γενικοφ Νοςοκομείου Σάμου 

«Αγ. Ραντελειμων» - Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίασ, περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτον Αν. Διοικθτι 

του Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίασ. 

2.4. Τθν με αρ.πρωτ: Γ4β/Γ.Ρ. 4393/31-03-2020  (ΦΕΚ 231/ Υ.Ο.Δ.Δ) Απόφαςθ του Υπουργοφ 

Υγείασ ςχετικά με τθ ςυγκρότθςθ και οριςμό μελϊν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο των 

διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων α)Γενικοφ Νοςοκομείου Σάμου «Αγ. Ραντελειμων» και β) 

Γενικό Νοςοκομείο - Κζντρο Υγείασ Ικαρίασ, αρμοδιότθτασ 2θ Υ.ΡΕ. Ρειραιϊσ και Αιγαίου, 

με διόρκωςθ το ΦΕΚ 308/22-04-2020 Υ.Ο.Δ.Δ.). 

2.5. Τθν Απόφαςθ του κοινοφ Δ.Σ. των διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ 

Ραντελειμων» και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ, 3θ Συνεδρίαςθ (κζμα 19ο)/19-05-2020 ςχετικά με τθν 

ζγκριςθ τθσ υπ’ αρίκ.3025 /18-05-2020  Ειςιγθςθσ του Αναπλθρωτι Διοικθτι του Γ.Ν. – 

Κ.Υ. Ικαρίασ για τον οριςμό επιτροπισ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Διαγωνιςμοφ, 

«ΧΘΜΙΚΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΘ με ςυνοδό 
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εξοπλιςμό (CPV 33696200-7)τον οριςμό Γραμματζασ και τον οριςμό τθσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, (ΑΔΑ: Ψ8446907Ξ-ΘΞΛ). 

2.6. Το υπ’ αρίκ.3425/02-06-2020 Ρρακτικό Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.   

2.7. Τθν Απόφαςθ του κοινοφ Δ.Σ. των διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ 

Ραντελειμων» και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίασ, 4θ Συνεδρίαςθ (κζμα 5ο)/03-06-2020 ςχετικά με τθν 

ζγκριςθ τθσ υπ’ αρίκ. 3444/03-6-2020  Ειςιγθςθσ του Αναπλθρωτι Διοικθτι του Γ.Ν. – Κ.Υ. 

Ικαρίασ για τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Διαγωνιςμοφ 

«ΧΘΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΘ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ (CPV 33696200-7)», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 20.000,00 ευρϊ, και τθ 

Διενζργεια Διακιρυξθσ  του Διαγωνιςμοφ, (ΑΔΑ: ΩΧΛΘ46907Ξ-ΛΟ) 

ΑΔΑΜ:20REQ006851126. 

2.8. Τθν με αρ.πρωτ: 3715/15-06-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ΑΔΑ:Ψ479469Θ8Κ-

7ΣΦ και ΑΔΑΜ:20REQ006866674. 

2.9. Τθν με αρικμό 02/2020 17-06-2020 Διακιρυξθ του Ανοιχτοφ Δθμόςιου Συνοπτικοφ για 

τθν Ρρομικεια των ειδϊν «ΧΘΜΙΚΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΑΝΑΛΤΣΘ  με ςυνοδό εξοπλιςμό (CPV 33696200-7)» 

ΕΙΔΙΚΑ: 
 

Στθν Ικαρία ςιμερα……….θμζρα ……… ςτα Γραφεία του Γενικοφ Νοςοκομείου-Κζντρου 

Υγείασ Ικαρίασ ,οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι: 

 

 Αφενόσ το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ - KΖΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΙΚΑΡΙΑ, Ν.Ρ.Δ.Δ. του Υπουργείου 

Υγείασ που εκπροςωπείται ςτο παρόν από τον Αναπλθρωτι Διοικθτι του κ.Γλαρό 

Γεϊργιο, κάτοικο Ικαρίασ. Για λόγουσ ςυντομίασ αναφζρεται εφεξισ ωσ «Νοςοκομείο». 

 Αφετζρου από τον ανάδοχο (για λόγουσ ςυντομίασ αναφζρεται εφεξισ ωσ 

« Ανάδοχοσ») με ΑΦΜ:………..που εδρεφει ςτθν οδό…….., ΤΚ….., 

τθλζφωνο………καιΦαξ:……..εκπροςωπείται ςτο παρόν από τον νόμιμο εκπρόςωπό τθσ 

κ……..με ΑΔΤ:….., κάτοικο……ςυμφωνιςαμε και ςυναποδεχκικαμε τα κάτωκι: 
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Με τθν υπ' αρ. πρ………Απόφαςθ, του Αναπλθρωτι Διοικθτι του Νοςοκομείου, με ΑΔΑ: …………, 

εγκρίκθκε θ προμικεια από τθν εταιρεία θ οποία μειοδότθςε, ςτθν με αρ. πρ.: …………, με 

ΑΔΑ:…………… αναηιτθςθ προςφορϊν και ζχει εγκαταςτιςει ςυνοδό εξοπλιςμό ςφμφωνα με τθναρ. 

……. Σφμβαςθ, που αφορά ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ……………. ΕΞΕΣΑΕΩΝ, για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. – Κ.Υ. 

Ικαρίασ. 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω, θ τιμι κατακφρωςθσ ορίηεται ςτισ………. …………… …..  ευρϊ (……………€) 

ςυν ΦΠΑ 24% …………………….. ……………………  ευρϊ …………………………. (……………….€) ιτοι ςτο 

ςφνολο ……………….. ευρϊ (………………..€), αναλυτικά ωσ κάτωκι: 

 

 

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ …………………….. ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
ΜΕ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

ΕΙΔΟ M/M ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΙΜΘ ΜΟΝ. ΠΟΟΣΘΣΑ ΤK/ΙΑ 
ΣΙΜΘ  
Τ/ΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΘΣΙΜΘ 
ΧΩΡΙΦ.Π.Α. 

       

       

       

       

       

       

       

   ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   

   ΦΠΑ17%   

   ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   

 

 
Αναλυτικότερα : 
 

Άρκρο 1ο – Σεχνικά χαρακτθριςτικά αναλυτι και αντιδραςτθρίων 
 
 

Αναλυτής 
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1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..……….. 

Ο Αναλυτισ αποτελεί ςυνοδό εξοπλιςμό. Τα ζξοδα ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ επιβαρφνουν τθν 

Εταιρεία. Σε περίπτωςθ βλάβθσ αυτοφ θ Εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ να αποκαταςτιςει τθν βλάβθ ςε 48 

ϊρεσ.  

  

Εγγφθςθ – Σεχνικι Τποςτιριξθ – Εκπαίδευςθ 
 

1. Ο Αναλυτισ ςυνοδεφεται με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο (2) ετϊν τουλάχιςτον. 

2. Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ θ Εταιρεία υποχρεοφται ςε ετιςιο ζλεγχο ι όπωσ ορίηει ο 

καταςκευαςτικόσ οίκοσ και ςυντιρθςθ των προςφερομζνων μθχανθμάτων χωρίσ καμία 

επιβάρυνςθ για το Νοςοκομείο. 

3. Επίςθσ θ Εταιρεία υποχρεοφται μζςα ςε 48 ϊρεσ από τθλεφωνικι κλιςθ να αποκαταςτιςει τυχοφςα 

βλάβθ. 

4. Απαιτείται να γίνεται περιοδικό service ανά ζτοσ από τθν Εταιρεία. 

5. Μετά τθν εγκατάςταςθ και παραλαβι του μθχανιματοσ, κα επακολουκιςει εκπαίδευςθ ιατρϊν, 

παραςκευαςτϊν και τεχνικϊν του Νοςοκομείου, τόςο ςτθν χριςθ, όςο και ςτθν ςυντιρθςθ. 

6. Ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και θ διάρκειά τθσ, κα κακοριςτοφν κατόπιν ςυνεννόθςθσ 

με τα αρμόδια τμιματα το ταχφτερο δυνατό και όχι πζραν των 5 θμερϊν. 

7. Κατά τθν διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να χορθγθκοφν τα εγχειρίδια χριςθσ, λειτουργίασ και 

τεχνικισ φροντίδασ (servicemanual), που κα είναι ςτα ελλθνικά και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

κοινοτικζσ οδθγίεσ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ, ςιμανςθ CE, κ.τ.λ.). 

8. Μετά από κάκε ςυντιρθςθ ι επιςκευι του εξοπλιςμοφ που κα πραγματοποιείται κα παραδίδεται 

πλιρεσ πρωτόκολλο τεχνικισ επάρκειασ. 

 

Αντιδραστήρια 

 
Χθμικά Αντιδραςτιρια 

 
1. Το προϊόν κα πρζπει να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ του 

να μθν ζχουν παρζλκει τα 2/3 τουλάχιςτον τθσ ςυνολικισ διάρκειασ ηωισ του.  
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2. Οι ςυςκευαςίεσ των αντιδραςτθρίων που κα διατίκενται ςτο Νοςοκομείο κα πρζπει να 

περιζχουν τόςα ςετ εξετάςεων ι βακμονόμθςθσ των μθχανθμάτων, ζτςι ϊςτε με βάςθ τον 

προδιαγεγραμμζνο αρικμό εξετάςεων που κα διενεργοφνται μθνιαίωσ να μθν υπάρχει 

πρόβλθμα παρζλευςθσ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τουσ πριν από τθν χρθςιμοποίθςι τουσ.  

3. Σε περίπτωςθ που κα παρατθρθκεί αλλοίωςθ του προϊόντοσ προ τθσ λιξεωσ του και ενϊ ζχουν 

τθρθκεί οι προβλεπόμενεσ από τον καταςκευαςτι ςυνκικεσ ςυντθριςεωσ του, να υποχρεοφται 

ο προμθκευτισ ςτθν αντικατάςταςθ τθσ αλλοιωκείςθσ ποςότθτοσ.  

4. Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο με εργαςτθριακά 

δεδομζνα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόςο κατά τθν οριςτικι παραλαβι, όςο και κατά 

τθν διάρκεια χριςεωσ, μετά από ςχετικι αναφορά του Δ/ντοφ του Εργαςτθρίου, αρκοφντωσ 

τεκμθριωμζνθ.  

5. Πλα τα υπό προμικεια Αντιδραςτιρια κα αξιολογθκοφν κατά τθν διαδικαςία τθσ προμικειασ 

και κα ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία τθσ παραλαβισ από το Νοςοκομείο. 

 

 

Άρκρο 2ο - Τποχρεϊςεισ Προμθκευτι 
 
 

1. Θ Εταιρεία αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ, να προμθκεφει το Νοςοκομείο, τμθματικά και ανάλογα με 

τισ εκάςτοτε ανάγκεσ, φςτερα από γραπτι ι τθλεφωνικι παραγγελία, με το εν λόγω είδοσ . 

2. Θ παράδοςθ του προαναφερκζντοσ είδουσ κα γίνεται ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου, με ευκφνθ 

και ζξοδα τθσ Εταιρείασ και εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμζρα τθσ 

παραγγελίασ. 

3. Τα προμθκευόμενα είδθ κα είναι άριςτα ςε ποιότθτα και κακ' όλα ςφμφωνα και όμοια με τα 

αναγραφόμενα ςτθν προςφορά, τα PROSPECTUS τθσ Εταιρείασ και κα ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτθν 

παραγγελία, άλλωσ κα επιςτρζφονται με ζξοδα δικά τθσ και ςε περίπτωςθ που δεν κα τα 

αντικακιςτά εντόσ προκεςμίασ (5) θμερϊν κα γίνεται θ προμικειά τουσ από το ελεφκερο εμπόριο 

εισ βάροσ τθσ. 

4. Αν θ Εταιρεία δεν μπορεί να προμθκεφςει το Νοςοκομείο, με τo ςυμβατικό είδοσ, υποχρεοφται να 

το γνωςτοποιεί με διλωςθ του Ν.1599/86 αμζςωσ μετά τθν λιψθ τθσ παραγγελίασ, και κα 

ακολουκείται θ διαδικαςία του 2ουπαρόντοσ άρκρου, παράγραφοσ 3. 
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5. Ο Αναλυτισ αποτελεί ςυνοδό εξοπλιςμό. Τα ζξοδα ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ επιβαρίνουν τθν 

Εταιρεία. Σε περίπτωςθ βλάβθσ αυτοφ θ Εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ να αποκαταςτιςει τθν βλάβθ 

ςε 48 ϊρεσ. 

 

 

Άρκρο 3ο – υμβατικό τίμθμα 
 

1. Το Συμβατικό Τίμθμα ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των …………………………………. €, με το αναλογοφντα 

ΦΡΑ 17%. Θ πλθρωμι κα γίνεται ςτο όνομα τθσ Εταιρείασ. Δζςμευςθ Υποχρζωςθσ :Αρ. Ρρ. 

…………………………………… Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ που καταχωρικθκε με 

α/α:……………………………………. ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ του Νοςοκομείου. 

2. θτά ςυμφωνείται από κοινοφ ότι ζωσ τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, θ Εταιρεία κα λάβει ωσ αμοιβι το 

ποςό που κα αντιςτοιχεί ςτο ςφνολο των προμθκειϊν που ζωσ τότε κα ζχουν πραγματοποιθκεί και 

το οποίο κα υπολογιςκεί ςφμφωνα με τθν προςφορά του θ οποία και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

3. Επίςθσ, ρθτά ςυμφωνείται ότι θ Εταιρεία κα παρζχει τα υπό προμικεια είδθ του όπωσ αυτά 

περιγράφονται. 

4. Το Νοςοκομείο δεν κα επιβαρυνκεί επιπλζον με ζξοδα αποςτολισ και ζξοδα ςυςκευαςίασ . 

 

Άρκρο 4ο - Οικονομικοί όροι 
 

1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ κα πραγματοποιείται κάκε μινα με τθν 

προςκόμιςθ από τθν Εταιρεία των νόμιμων παραςτατικϊν κάκε φορά, που προβλζπονται από τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και ςε χρόνο προςδιοριςμζνο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για 

ζκδοςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ και φςτερα από κεϊρθςθ του από τθν αρμόδια 

Υπθρεςία του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

2. Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκειά τθσ, θ 

Εταιρεία κα εκδίδει μία φορά κάκε μινα, ςυγκεντρωτικό παραςτατικό που κα αφορά τισ αποςτολζσ 

των ςυγκεκριμζνων προϊόντων και κα προςκομίηει παράλλθλα κατάςταςθ ςτθν οποία κα 

εμφανίηονται όλεσ οι αποςτολζσ. 
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3. Θ πλθρωμι κα πραγματοποιείται με χρθματικό ζνταλμα που κα εκδοκεί ςτο όνομα τθσ Εταιρείασ 

και ςε βάροσ των πιςτϊςεων του Κ.Α.Ε. 1359 του Ρροχπολογιςμοφ και ςε χρόνο προςδιοριςμζνο 

από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ και 

φςτερα από κεϊρθςθ του από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

4. Θ Εταιρεία βαρφνεται με τισ νόμιμεσ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεισ. Τθν Εταιρεία 

βαρφνουν οι πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αμοιβζσ και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για τθν εργαςία του 

προςωπικοφ τθσ και των ςυνεργατϊν τθσ. 

5. Κατά τθν πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ, παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ. 

6. Επίςθσ θ Εταιρεία επιβαρφνεται και με κάκε άλλθ κράτθςθ, φόρο, τζλθ, τα οποία ενδεχομζνωσ 

ιςχφουν κατά τθν θμζρα πλθρωμισ κακϊσ και με τα ζξοδα εκτζλεςθσ τθσ εντολισ πλθρωμισ. 

7. Το ανωτζρω τίμθμα κακϊσ και οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα παραμείνουν ςτακερζσ και δεν κα 

υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι μεταβολι για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία. 

8. Θ ανωτζρω προςφερκείςα και κατακυρωκείςα τιμι ςυνιςτά τθν αμοιβι τθσ Εταιρείασ, ςτθν 

οποία αμοιβι περικλείεται το κζρδοσ, οι δαπάνεσ εκτζλεςθσ τθσ ανατεκείςασ προμικειασ, το 

κόςτοσ αςφάλιςθσ κάκε αποςτολισ, θ αξία τθσ απαιτοφμενθσ προσ τοφτο εργαςίασ και οι νόμιμεσ 

κρατιςεισ. 

9. Θ εξόφλθςθ του τιμολογίων τθσ Εταιρείασ κα γίνεται, μζςα ςε διάςτθμα ενενιντα (90) θμερϊν, 

μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν και εφ' όςον θ Εταρεία 

προςκομίςει τα κατά Νόμο δικαιολογθτικά: Βεβαίωςθ Φορολογικισ ενθμερότθτασ, Βεβαίωςθ 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από το ΙΚΑ κ.α. 

10. Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι τθσ Εταιρείασ κακυςτεριςει από το Νοςοκομείο ενενιντα (90) 

θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 

Ρ.Δ. 166/2003. 

 

Άρκρο 5ο – Διάρκεια ςφμβαςθσ 
 

1.Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται για ζνα (1) ζτοσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του 

φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, με δικαίωμα τροποποίθςθσ (άρκρο 132 

Ν.4412/2016) και δικαίωμα παράταςθσ ζωσ και ζξι (6) μινεσ. 
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2.  Εάν θ Εταιρεία δεν προςζλκει να υπογράψει τθν Σφμβαςθ ι δεν φορτϊςει ι δεν παραδϊςει 

ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ςτο ςυμβατικό χρόνο και γενικότερα δεν τθριςει τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και εφαρμόηονται οι κυρϊςεισ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο Ρ.Δ. 118/07 άρκρο 35 και ςε ςυναφείσ διατάξεισ . 

 

Άρκρο 6ο – Καταγγελία - Κυρϊςεισ 
 

 Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ δικαιοφται ιδίωσ να καταγγείλει άμεςα τθν παροφςα μόνο για παράβαςθ εκ 

μζρουσ του άλλου μζρουσ των υποχρεϊςεϊν του, που απορρζουν από τθν παροφςα, κακϊσ και να 

αξιϊςει τθν καταβολι αποηθμίωςθσ. 

 Θ Εταιρεία κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτθ από τθ Σφμβαςθ και από κάκε δικαίωμά τθσ που 

απορρζει από αυτι, εφόςον δεν ςυμμορφωκεί με τα οριηόμενα από τθ ςφμβαςθ ι δεν φζρει εισ πζρασ 

το ανατικζμενο ζργο, εντόσ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ. 

 Τόςο το Νοςοκομείο όςο και θ Εταιρεία δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 

υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ που 

δεν ιταν δυνατόν να προβλζψει με τθν καταβολι εξαιρετικισ επιμζλειασ. Ωσ τζτοια δε κεωροφνται για 

τθ Εταιρεία όςα ευρίςκονται αντικειμενικά εντόσ του πεδίου οικονομικισ δραςτθριότθτασ και ελζγχου 

τθσ. Θ Εταιρεία, επικαλοφμενθ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν τθσ ςε γεγονόσ που 

εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ το Νοςοκομείο 

τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά άμεςα, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 Στθν Εταιρεία που κθρφςςεται ζκπτωτθ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλονται με 

απόφαςθ του Νοςοκομείου, ακροιςτικά ι διαηευκτικά οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ των ςχετικϊν 

διατάξεων του Ρ.Δ. 118/2007. 

 Το Νοςοκομείο  διατθρεί το δικαίωμα καταγγελίασ οποτεδιποτε και αηθμίωσ για το Νοςοκομείο, τθσ 

παροφςασ Σφμβαςθσ, κακϊσ και κάκε άλλο εκ του νόμου ι από τθν παροφςα ςφμβαςθ δικαίωμα, για 

κάκε παράβαςθ εκ μζρουσ τθσ Εταιρείασ των όρων αυτισ, ωσ επίςθσ, και για τυχόν πλθμμελι εκτζλεςθ 

του ανατικζμενου ζργου. 

 Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει το ζργο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ςε άλλθ Εταιρεία, 

καταλογίηοντασ ςε βάροσ τθσ ζκπτωτθσ Εταιρείασ κάκε άμεςθ ι ζμμεςθ προκαλοφμενθ ηθμία τθσ ι 

τυχόν διαφζρον που κα προκφψει. 

 Θ Σφμβαςθ λφνεται αυτοδίκαια ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
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i. ςε περίπτωςθ κθρφξεωσ τθσ Εταιρείασ ςε κατάςταςθ πτωχεφςεωσ ι παφςεωσ των 

πλθρωμϊν τθσ,  

ii. ςε περίπτωςθ που θ Εταιρεία τεκεί υπό εκκακάριςθ οποιαςδιποτε μορφισ και  

iii. ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ τελεςίδικθσ απόφαςθσ κατά τθσ Εταιρείασ για αδίκθμα ςχετικό με 

τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. 

Σε κάκε περίπτωςθ, το Νοςοκομείο διατθρεί όλα τα εκ του νόμου οριηόμενα δικαιϊματά προσ 

αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ. 

 

Άρκρο 7ο – Σελικζσ διατάξεισ 
 

1. Το Νοςοκομείο δεν φζρει ουδεμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν αδυναμία ι κακυςτζρθςθ εκπλιρωςθσ 

των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ, εφ' όςον αυτι θ αδυναμία ι 

κακυςτζρθςι του οφείλεται ςε αιτίεσ που δεν ελζγχονται από αυτό ι/ και ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ, 

όπωσ επί παραδείγματι, ςτάςθ εργαςίασ, απεργία, πλθμμφρα, πυρκαγιά, ςειςμόσ, επιςτράτευςθ, και 

άλλουσ. 

2. Θ παραχϊρθςθ τθσ προμικειασ ςε άλλον δεν επιτρζπεται. 

3. Κάκε αναφκείςα διαφορά κα επιλφεται από τα δικαςτιρια Νομοφ Σάμου . 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυνετάγθ ςε τρία (3) όμοια αντίτυπα και αφοφ διαβάςτθκε, βεβαιϊκθκε, 

υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλομζνουσ και λαμβάνει ζνα ο προμθκευτισ και δφο (2) το Νοςοκομείο. 

 

 

 

 
ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

               Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ 
 
 
 

ΓΛΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 
 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
…………………….………. 

 
                     ………………….…….. 




