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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                          ΑΔΑ :  

  6
Η

 Υ.Π.Ε.                                                                                ΑΡΤΑ: 17-5-2016 

   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ  ΑΡΤΑΣ                                                                                                                                                   

Οικονομικό Τμήμα                

 Γραφείο Προμηθειών  

Πληροφορίες: Μπόκος Γ. –Τσώλα Π. 

                         Αραβαντινού Ρ. 

ΤΗΛ.:…………...:2681361128 

FAX :……………:2681021414  

Ταχ. Δ/νση :…...: ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 

                 Τ.Κ.:47100  

    

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.  Δ.Σ./ 82 /2016 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ AIMATΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Επαναληπτικός Ανοικτός Πρόχειρος Δημόσιος   

Διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική άποψη 

προσφορά 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία: 8-6-2016 

Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33696200-7 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 66.393,62  € συμπερ. ΦΠΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) ΜΗΝΕΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

στους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας  
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ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες  του 

Νοσοκομείου 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων νόμιμες κρατήσεις 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 

εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 

2198/94 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  & 

ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

17-5-2016 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1) Του Ν. 2286/1995, « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

2) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχων των δαπανώντου κράτους 

 και άλλες διατάξεις 

3) Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α 256/02-11-01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και 

 λοιπών μονάδων υγείας» 

4) Του Ν.3414/2005 «Τροποποίηση του Ν3310/2005 «Μέτρα για τηδιασφάλιση της διαφάνειας» 

(ΦΕΚ 279/2005 Τ Α) 

5) Του Ν.3329/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύηςκαι λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07). 

6) Του Π.Δ. 118/2007, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007). 

7) Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείαςκαι Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

8) Του Ν.3846/2010 άρθρο 25 και του Ν. 3918/2011 άρθρο 13 (…..περίκαθορισμού τιμών 

παρατηρητηρίου) 

9) Του Ν3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτησηνόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών ,διοικητικών, και αυτοδιοικητικών οργάνων δημοσιότητα στο διαδίκτυο» 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις 

10) Τις διατάξεις της παραγράφου 11 και 12 του άρθρου 27 του Ν.3867/10. 

11) Το Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»με το 

άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 και αφορά κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 10% επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός ΦΠΑ) 

12) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/ 26-03-2014). 

13) Τις διατάξεις του Ν 4281/2014 ΦΕΚ 160 08-08-2014 <<Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις>>. 

 

Β. Τις κάτωθι αποφάσεις: 

1) Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωση με αριθ. πρωτ. 18096/3-11-2015 και ΑΔΑ : 

7ΦΑ14690ΒΒ-ΕΙΨ. 

2)Την αριθ.  14/25-4-2016 (θέμα 31
ο
)απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Άρτας με την οποία εγκρίνεται η 

διενέργεια του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

1. Ανοικτό Επαναληπτικό Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά για την προμήθεια:  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(Αναλυτών και Αναλωσίμων αναγκαίων για τη διενέργεια των εξετάσεων), όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και 

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

  

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία περίπου είκοσι (20) ημερών από 

την ημερομηνία  αποστολής δημοσίευσης της διακήρυξης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 

και στο site του Νοσοκομείου.   

 

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΛΟΦΟΣ 

ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 

Τ.Κ. 47100  - ΑΡΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

7-6-2016 

Ημέρα : Τρίτη 

ΩΡΑ: 14:00 μ.μ. 

 

ΛΟΦΟΣ 

ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 

Τ.Κ. 47100 - ΑΡΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ  

8-6-2016  

Ημέρα : Τετάρτη 

ΩΡΑ:10:00 π.μ.  

 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 

συνέχεια της παρούσας. 

 

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

ΜΕΡΟΣ Α’ : «ΓΕΝΙΚΟΙ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 

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

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄. 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της επαναληπτικής διακήρυξης είναι η προμήθεια Αντιδραστηρίων 

Αιματολογικών Εξετάσεων  με ταυτόχρονη  παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (Αναλυτών 

και Αναλωσίμων αναγκαίων για τη διενέργεια των εξετάσεων) για την κάλυψη των αναγκών 
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του Νοσοκομείου Άρτας  σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της 

διακήρυξης.  Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

Οι Τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την  προμήθεια ορίζονται στο Μέρος Β 

της διακήρυξης. 

 Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας . 

 Yπό ανάθεση προμήθεια νοείται : 

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΜΕ 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Αναλυτών και 

Αναλωσίμων αναγκαίων για τη διενέργεια των εξετάσεων) 

  

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αναθέτουσα Αρχή 

Το Γενικό Νοσοκομείο ΑΡΤΑΣ  που εδρεύει στην οδό  ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 και  το οποίο 

προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό. 

 

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού 

Γενικό Νοσοκομείο ΑΡΤΑΣ.  

 

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 

Το Γραφείο Προμηθειών  που παρέχουν σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2681361128  Fax: 2681021414 ,όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00). 

 

Διακήρυξη 

Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: 

Αντικείμενο - Περιγραφή της Προμήθειας  και τα Παραρτήματα Ι: Υπόδειγμα Εγγυητικής 

Επιστολής, ΙΙ: Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης, ΙΙΙ: Υπόδειγμα πινάκων οικονομικής προσφοράς 

και IV : Σχέδιο σύμβασης. 

 

Έργο 

Η προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Αναλυτών και 

Αναλωσίμων αναγκαίων για τη διενέργεια των εξετάσεων), όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στο Μέρος Β της παρούσης. 

 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης. 

 

Προσφέρων 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και 

υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 
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Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία 

του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει 

σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον 

Προσφέροντα. 

 

Ανάδοχος-Προμηθευτής 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με 

τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 

 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται 

μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της 

σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής 

Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά 

και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι 

υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

 

Συμβατικά τεύχη 

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα 

τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη 

σύμβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική 

Προσφορά του Προμηθευτή και δ. την Τεχνική Προσφορά του Προμηθευτή . 

 

Προϋπολογισμός 

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της 

προκηρυσόμενης προμήθειας. 

 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή υπηρεσίας 

(με τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της 

εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Προμηθευτή και την παραλαβή των Παραδοτέων υπό 

προμήθεια υλικών . 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Γενικό Νοσοκομείο ΑΡΤΑΣ   (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό 

επαναληπτικό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Αναλυτών και Αναλωσίμων αναγκαίων για τη διενέργεια των 

εξετάσεων),  προϋπολογισμού δαπάνης 66.393,62 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με 

κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Ειδικότερα, η προμήθεια περιλαμβάνει: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(Αναλυτών και Αναλωσίμων αναγκαίων για τη διενέργεια των εξετάσεων) 
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Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου-προμηθευτή 

περιγράφονται στο Μέρος Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ » της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Οι δαπάνες της Προμήθειας θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 66.393,62 € συμπ. Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  

Διεύθυνση Αναθέτουσας  ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ  1, ΑΡΤΑ , Τ. Κ.  47100 

Τηλέφωνο : 2681361128 

Φαξ :2681021414 

Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών ( 1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ )  

 

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται 

από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07), ως και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 

2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/ 8-9-97) αντίστοιχα &  του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010). 

 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα προκήρυξη του Διαγωνισμού Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα << ΔΙΑΥΓΕΙΑ>>  

και  στο site του Νοσοκομείου : www.gnartas.gr στις 17-5-2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα τευχών της Διακήρυξης από το 

Γραφείο Προμηθειών , Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Λόφος Περάνθης  1, 47 100 Άρτα,  

καθημερινά, 10:00-14:00, έναντι αντιτίμου 10,00 €. 

  

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης από site του 

Νοσοκομείου, www.gnartas.gr.   

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο 

δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να 

ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 

νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 

αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της 

προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται 

το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές 

δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

http://www.gnartas.gr/
http://www.gnartas.gr/
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χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του 

Π.Δ.118/2007. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές-Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις  7-6-2016  και ώρα 14:00 μ.μ. στην 

έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, οδός ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ  1. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχή επί της οδού ΛΟΦΟΣ 

ΠΕΡΑΝΘΗΣ  1, ΤΚ47100- ΑΡΤΑ  στις  8-6-2016  Ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.. 

 

 

A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 12.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 

αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 

2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το 

άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας, αρκεί να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και 

εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και την απαραίτητη 

χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα 

Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει 

αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να 

περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το 

πράξει. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, ελέγχει, 

επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει 

εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου 

νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3414/2005. 

 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα 

οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι 

υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους 

σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν 

ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.  
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ΑΡΘΡΟ 13.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται 

στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:  

Α. Έλληνες Πολίτες 

 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1.  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.   

2.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986(Α/75), πρέπει: 

2.1  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, 

δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

(EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 

του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 

1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης 

Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 

Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 

(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 

τελούν: 

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή 

2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 
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 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 

τελούν: 

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 

συμβιβασμού  ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και 

πτωχευτικού συμβιβασμού,  

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  

1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 

επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του 

εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό 

κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και 

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε 

αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης. 

 

2.2. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 

1559/1986, στην οποία θα δηλώνεται: 

 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα 

 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 

 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από 

τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

  

2.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού 

προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. 

2.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 

των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή μέρος της 

ζητούμενης ποσότητας ή ορισμένα  μόνο από τα ζητούμενα είδη. 

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού. 

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
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Κάθε υπεύθυνη δήλωση που ζητείται στα δικαιολογητικά συμμετοχής να φέρει 

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην 

εκάστοτε προκήρυξη. 

Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με 

όλο το Δημόσιο Τομέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74. τα κάθε είδους 

έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι 

σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 

Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα 

παραπάνω θεωρείται εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Το Νοσοκομείο θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που 

κατατίθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις προσκόμισης 

παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 

1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή 

άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

 

Β. Αλλοδαποί 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.   

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986(Α/75), πρέπει:  

2.1  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, 

δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

(EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 

του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 

1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης 

Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 
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Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 

(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 

τελούν: 

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 

τελούν: 

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 

συμβιβασμού  ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και 

πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 

2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 

είναι:  

1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 

επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του 

εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό 

κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό 

ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση 

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

 

2.2 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 

1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 

δηλώνεται: 

 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα 

 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 

 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από 

τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
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2.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού 

προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. 

2.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 

ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή ορισμένα μόνο από τα 

ζητούμενα είδη.   

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση 

του διαγωνισμού. 

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού. 

 

 

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες 

και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα 

ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των 

ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. 

Συγκεκριμένα: 

2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   

 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια 

αρχή. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, 

από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και 

εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.  

 

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή 

Ε.Ε.): 

 Αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των 

τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού 

της εταιρίας. 
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 Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

 

2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 

πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα 

οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και 

από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή 

στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 

λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε 

περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, 

αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, 

και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 

 

Δ. Συνεταιρισμοί  

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, 

υπό στοιχεία Α, Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο 

Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

Διευκρινίζεται ότι: 

 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο 

αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  

 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ 

αυτόν. 

 

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που 

συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.  Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο 

των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το 

μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της 

προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το 

πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα 

απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος 

καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
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ΑΡΘΡΟ 14. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  Για τους 

προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί 

να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του 

δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. 

 

 

A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 15.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές είναι δυνατό: 

α. να υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής,  ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1- 

Τ.Κ. 47100 – ΑΡΤΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ,  μέχρι και την προηγούμενη 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, 7-6-2016  Ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 μ. μ. 

β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από 

την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 

παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με 

οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 

υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 

προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές 

που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην 

Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) (άρθρο 

13, παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 

του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς 

δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 

διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 

 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, 

μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 

υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 

περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 

προτάσεων αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 18. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές αφορούν την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων με 

ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Β΄.  

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο 

αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει 

να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο 

από κάθε αντίγραφο της 

προσφοράς. 

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το τμήμα 

του έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 

2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 

και ειδικότερα τα εξής: 

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα)  επί ποινή 

απορρίψεως),  τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με 

την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή 

απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με 

την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς 

θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (σε WORD & PDF), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον 

σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά 

φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού 

κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία 

υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή. 

3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή 

απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο 

με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονομικής 

προσφοράς θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (σε word & pdf)  το οποίο θα 

περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς 

θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα 

και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 

Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική 

γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη 

μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν 

και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί 

να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
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5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά 

περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην 

προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 

6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερομένων ειδών  σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να 

είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων 

επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός 

παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει 

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

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9.Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές 

ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 

μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις 

που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν. 

10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 

οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 

 

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή 

απόρριψης, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 13 της παρούσης. 

2.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων 

περιγράφονται στη συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες 

συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω 

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

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Β) Συμπληρωμένο Πίνακα Φύλλου Συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσης) 

Γ) Συμπληρωμένους τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

της παρούσης) 

 

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Η ενότητα Προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των 

προσφερομένων ειδών, τις τεχνικές προδιαγραφές του καθώς επίσης και τις παρεχόμενες από 

τον υποψήφιο υπηρεσίες. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό 

τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία 

θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 

118/07: 

(α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει 

στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 

προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 
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(β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία 

θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή 

η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς 

και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση 

της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 

έγινε η αποδοχή. 

 

Β)ΠΙΝΑΚΑΣ   ΦΥΛΛΟΥ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι πίνακες Φύλλου συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική 

προσφορά, συμπληρωμένοι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Αναλυτών (συνοδός εξοπλισμός) 

που αναφέρονται στην ΕΝΟΤΗΤΑ Α του Μέρους Β΄ καθώς και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των Αντιδραστηρίων που αναφέρονται στην ΕΝΟΤΗΤΑ Β του Μέρους Β΄ της παρούσης 

σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος 

να ακολουθήσει: 

1. Στη Στήλη «ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ…..(Α Ή Β΄)», περιγράφονται αναλυτικά οι 

αντίστοιχοι τεχνικοί όροι (κατά αύξουσα σειρά όπως αναγράφονται στις ενότητες), υποχρεώσεις 

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

2. Στη στήλη «ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ» θα συμπληρωθεί η συμφωνία ή μη με τον τεχνικό όρο που απαιτείται.  

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή 

σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 

κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του 

τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης 

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

Φύλλου Συμμόρφωσης.   

4. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες 

πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, 

κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που 

τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18) 

 

Ο Προμηθευτής/ Ανάδοχος υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλλει και ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις των  

τεχνικών περιγραφών που αναφέρονται στο Μέρος Β΄ «Αντικείμενο - Περιγραφή της 

Προμήθειας –ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ και Β΄. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι 

υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερομένων 

αντιδραστηρίων και του μηχανήματος σε σχέση με τα αναφερόμενα στην περιγραφή των 

Τεχνικών προδιαγραφών στο Μέρος Β΄ Αντικείμενο - Περιγραφή της Προμήθειας- ΕΝΟΤΗΤΑ 

Α΄ και Β΄. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς  παράγραφο.  

 

Γ) Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένοι οι 

πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. 

 

 

3.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, 

συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναλυτικοί πίνακες της Οικονομικής 
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Προσφοράς, χωρίς τιμές, θα πρέπει να συμπεριληφθούν, με ποινή απόρριψης του συνόλου της 

προσφοράς και στην Τεχνική Προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

1. Οι τιμές των προσφορών  θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε 

ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη 

επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα 

δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα 

διορθώνεται από την υπηρεσία. 

3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία 

(άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος . 

Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην 

Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. 

Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους 

αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 

ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα αντιδραστηρίων, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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

8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι 

δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με 

την τιμή προσφοράς. 

9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 

ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής 

Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. Εάν και μετά την 

παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η 

Προσφορά θα απορρίπτεται. 

10. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα δεχτεί ουδεμία διαφοροποίηση στις τιμές ανά εξέταση που θα 

κατακυρωθούν από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για ολόκληρο το χρονικό διάστημα 

ισχύος της σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία. 

11.Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ,σύμφωνα με τον Πίνακα Οικονομικής 

Προσφοράς,  Συνολική τιμή (κόστος) ανά εξέταση (στήλη Γ) 

12. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 

υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως 

καθορίζονται στο Παράρτημα III της παρούσας διακήρυξης. 

13.Οι προμηθευτές/ Ανάδοχοι που γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών 

τους, οφείλουν να υπολογίσουν στον αριθμό των συσκευασιών που θα δηλώσουν και τον αριθμό 

των εξετάσεων που θα απαιτηθούν για τις βαθμονομήσεις και τον έλεγχο ποιότητας των 

αποτελεσμάτων, καθώς και τις τυχόν επαναλήψεις σε ποσοστό 3%. 

 14. Το κόστος ανά εξέταση της συντήρησης και λοιπών πάγιων δαπανών του προμηθευτή θα 

διαχέεται και θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στις τιμές των προσφερομένων ειδών. 
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ΑΡΘΡΟ 22. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση 

και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του 

διαγωνισμού και δεν αποσφραγίζονται. 

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

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

& Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που 

παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η 

διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη 

διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων, οργάνου. 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

(α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών μετά το πέρας αξιολόγησης 

δικαιολογητικών συμμετοχής και  βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, συντάσσει 

πρακτικό  το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή.. 

(β) Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης – βαθμολόγησης των 

τεχνικών προσφορών, δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι 

των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού. 

(γ) Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια Αναθέτουσα αρχή, σε ημέρα και 

ώρα που θα ανακοινωθεί.  

(δ) Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

των προσφορών συντάσσει πρακτικό  το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο 

αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και υπολογίζει τη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη . 

 

2.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης του διαγωνισμού : 

Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 

 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών 

και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

• Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, 

και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών 

Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από 

την Επιτροπή και φυλάσσεται. 

• Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης καταγράφει τους προσφέροντες σε 

Πρακτικό, το οποίο υπογράφει. 
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Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο 

των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην παραπάνω 

διαδικασία, λαμβάνουν γνώση των στοιχείων που κατατέθηκαν, με μέριμνά τους, μέχρι και την  

επομένη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας 

Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η πλέον 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την  προμήθεια  

Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού 

εξοπλισμού όπως αυτές προσδιορίζονται στο Μέρος Β.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

1. ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης ελέγχει την 

ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών. 

 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που 

έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Η 

προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή αποτελεί στοιχείο που συνεκτιμάται. 

 

Τα καθορισμένα στοιχεία αξιολόγησης της προσφοράς εκτός από τα οικονομικά, κατατάσσονται 

σε δύο ομάδες, ήτοι: 

 Ομάδα Α΄ (Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης), στην οποία 

περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν τη συμφωνία των προσφερόμενων υλικών 

προς τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 Ομάδα Β΄ (Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης), στην οποία περιλαμβάνονται τα 

στοιχεία που αφορούν α) εκπαίδευση προσωπικού- χειριστών για τον αναλυτή β) 

εγγυήσεις για τη τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εργασία για τον αναλυτή  και 

γ) αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος. 

Για τις ανωτέρω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 70 % για την ΟΜΑΔΑ Α΄ και 

30% για την ΟΜΑΔΑ Β’ . Οι ανωτέρω δύο ομάδες και τα στοιχεία αξιολόγησης που 

περιλαμβάνουν, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα κριτηρίων της παρούσας διακήρυξης. Στον 

ίδιο πίνακα ορίζονται επίσης ο συντελεστής βαρύτητας των επί μέρους στοιχείων κάθε ομάδας 

και η βαθμολογία των στοιχείων που την απαρτίζουν. Η Βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον «Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης» προσφορών που 

παρουσιάζεται στη συνέχεια. Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση 

τους 100 βαθμούς.  
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Η βαθμολόγηση της προσφοράς με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, γίνεται 

σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. Ειδικότερα, κάθε 

επιμέρους στοιχείο εκάστης ομάδας κριτηρίων βαθμολογείται ως εξής: 

 Όλα τα επί μέρους κριτήρια των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 

βαθμούς. 

 Η βαθμολογία των επί μέρους κριτήρια  των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις 

περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή 

αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της 

κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων και 

των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 

βαθμούς. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία 

Διενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται 

στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της. 

 

 

α/α Κριτήρια αξιολόγησης 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

(%) 

 ΟΜΑΔΑ Α  

Α1 Αναλυτής: 

 Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας 

30% 

Α2 Αναλυτής: 

Απλότητα στο χειρισμό και την λειτουργία του οργάνου, ύπαρξη 

συστήματος επικοινωνίας χειριστή- οργάνου, ύπαρξη συστήματος 

ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος 

15% 

Α3 Αντιδραστήρια 

Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα 

(αναλυτές) αξιοπιστία, ακρίβεια , επαναληψιμότητα των 

αποτελεσμάτων 

15% 

Α4 Αντιδραστήρια : 

Διάρκεια χρήσεως- συνθήκες συντήρησης 

5% 

Α5 Αντιδραστήρια: 

Συσκευασία (καταλληλότητα-σημάνσεις) 

5% 

 Σύνολο σταθμισμένης βαθμολογίας ΟΜΑΔΑΣ Α' 70% 70% 

 

 ΟΜΑΔΑ Β  

Β1 Εκπαίδευση προσωπικού-χειριστών για τον αναλυτή 5% 

Β2 Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εργασία  

για τον αναλυτή 

10% 

Β3 Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, προηγούμενη εμπειρία στη 

διάθεση παρόμοιων αντιδραστηρίων σε άλλους Οργανισμούς Υγείας 

15% 

 Σύνολο σταθμισμένης βαθμολογίας ΟΜΑΔΑΣ Β' 30% 30% 

 ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΚΑΙ Β ΟΜΑΔΑΣ ) 100% 
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3.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της 

διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα 

γνωστοποιηθεί, με απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, που θα σταλεί με φαξ 

ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν τεχνικά. 

 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 

προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς 

να έχουν αποσφραγισθεί. 

 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των 

οποίων οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν. 

 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 

του Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να 

διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 

Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή και συγκεκριμένα 

μικρότερη του 45% της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου, θα ζητείται από τον υποψήφιο 

ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής 

αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα κατατάξει τις 

προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού χρησιμοποιώντας 

τη μέθοδο που περιγράφεται ανωτέρω. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία Διενέργειας η οποία αποφαίνεται 

σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφαση της για 

την κατάταξη των προσφορών. 

 

 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα ακολουθηθεί η κατάταξη των 

προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς 

θα προκύψει με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

 

(α)  Κi = Η Συγκριτική Τιμή  Προσφοράς i : Προσφερθείσα τιμή ομάδας απαιτούμενων 

εξετάσεων ανά αναλυτή, που αναφέρονται στην ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ του Μέρους Β΄ της παρούσης, 

επί την αντίστοιχη ετήσια ποσότητα, όπως αυτή προκύπτει από τον Πίνακα III του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσης. 

(β)Βi = Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς i, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των 

επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές 

Bi

Ki
=Λi
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βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς i. Τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας 

δίνονται στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου της παρούσας Διακήρυξης.  

 

 

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή Προσφοράς όπως 

περιγράφεται στον Πίνακα οικονομικής προσφοράς . 

Όλα τα επιμέρους κριτήρια των ειδών  βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 

100 βαθμούς. 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που 

έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει 

κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή 

ισοδύναμες προσφορές  (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β). 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07. 

 

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-

2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την 

Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα 

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη 

φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά 

των ανάλογων ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι 

σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται 

για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών , είτε για εκπρόθεσμη , ώστε τα προϊόντα αυτά 

να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική ( β ) ΚΥΑ σήμανση CE 

 

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή 

που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία 

ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό 

πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν 

λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν 

οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να 

αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με 

κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το 

ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές 

απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από 

αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.Δ. 

60/2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 24. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

περιπτώσεις : 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού  της παρούσας. 

2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό (παράγραφος Άρθρου 14 του Μέρους Α της 

παρούσας). 

4. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 

5. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 
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6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης 

8. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

10. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά και συγκεκριμένα μικρότερη του 45% της 

προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την 

παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η 

Προσφορά θα απορρίπτεται. 

11. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 25. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς 

τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) 

που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 26. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού & Αξιολόγηση, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού για μέρος των υπό προμήθεια ειδών, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε 

ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη. 

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού των προσφερόμενων ειδών 

και υπηρεσιών, από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη, σε καμία όμως περίπτωση σε 

ποσοστό μεγαλύτερο των οριζομένων με το άρθρου 21 του ΠΔ 118/07. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση 

ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις 

περί δημοσίων συμβάσεων. 

 

 

A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 28. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από 

την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική 

Σύμβαση.  

Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007. 

Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά 

φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 

συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού 

κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον 

εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την 

παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 

ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την 

υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 118/2007 παραστατικά 

και Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο ανάδοχος μπορεί να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης 

των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 

τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

 

Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των 

εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό 

θα βαρύνει τον ανάδοχο.  Διευκρινίζεται ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 60/2007, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει προς την Υπηρεσία 

Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφείσα 

σύμβαση. 

 

Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση των ειδών, στα πλαίσια 

της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα, αποδεδειγμένα 

ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των 

προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση. 

 

ΑΡΘΡΟ 29. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται 

από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. 

 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της 

διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της 

κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και 

νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007. 
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Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην οποία και κατατίθεται εγγράφως, ως εξής: 

(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 

από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες 

της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον 

όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

 (β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την 

συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως 

προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν 

κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν 

επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής 

προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, 

εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

 (γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε 

γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή 

κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του 

οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα 

(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

 

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 

νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, 

μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος 

προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 

δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την 

υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την 

σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω 

τριημέρου προθεσμίας. 

 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, 

δεν γίνονται δεκτές. 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 

ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της υπό ανάθεση 

υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και 

μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000)  ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και 

καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το 

ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/ 2005). 

 

Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 

του Φορέα Διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 

απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με 

φροντίδα τους. 
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Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

 

Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 30. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 

νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 

οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών 

αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος 

Ι της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του 

Κ.Π.Δ.(118/07). 

 

 

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και 

ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, 

η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της 

ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, 

δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να 

υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη 

υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, 

οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή 

ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και 

γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής 

διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση. 
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ΑΡΘΡΟ 31. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών, τον οποίο θα παραδώσει, 

εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασμοί, 

φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 32. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο 

προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να 

προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που 

περιγράφονται εδώ: 

α. Με μακροσκοπική εξέταση. 

β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 

γ. Με πρακτική δοκιμασία 

δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια 

υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής 

παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 

Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον 

προμηθευτή. 

3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την 

επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του 

μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και 

άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται 

από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και 

δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των 

ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση 

έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί 

έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή 

χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

4.Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους 

λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπό την 

επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο 

ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της 

συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 

προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής 

λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν 

προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω 

ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση 

που με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού που 

απορρίφθηκε 

από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό 

έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται 

μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του 

ΠΔ118/07, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής 
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εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους 

της σύμβασης, με έκπτωση. 

5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών 

που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον 

μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 

παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή 

ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους 

τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής 

ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και 

άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ’ αυτήν παραληπτέο με βάση τον 

μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια των περαιτέρω ελέγχων, τα 

προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την 

επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε 

δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη του 

άρθρου 3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του 

υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε 

από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση 

αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού 

και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, 

υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής 

παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν 

με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του 

προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου 

Υπουργού και εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

7. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για 

επανεξέταση υλικό σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην 

περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην 

περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην 

παραπάνω παράγραφο 5. 

8. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 

οριστική παραλαβή τους από τον φορέα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στους  χώρους  του αντίστοιχου τμήματος του Νοσοκομείου 

που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή /αναδόχου . 

Η παράδοση των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών που είναι απαραίτητα για την 

εκτέλεση των  εξετάσεων  θα γίνεται τμηματικά εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση 

σχετικής παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου. 

Η  παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή  παρακολούθησης και 

παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό  και  θα εκδίδει  σχετικά πρωτόκολλα  

παραλαβής . 

Η παράδοση του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο εγκατάστασης του Νοσοκομείου 

μέσα σε είκοσι  (20) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με 
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έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή/ Αναδόχου. Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη του χρόνου, θα 

κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης  του έργου μπορεί  σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις να παρατείνεται  μέχρι τι ¼  αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο 

συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 

μπορεί με απόφαση  της Αναθέτουσας Αρχής , να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού.  

Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή 

,εάν λήξη ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος , χωρίς να παραδοθεί   το έργο ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος  επιβαλλομένων των κατά περίπτωση  προβλεπόμενων κυρώσεων  των 

άρθρων 35 και 36 της παρούσας διακήρυξης.  

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και  ύστερα από γνωμοδότηση της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης  μπορεί να 

μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς  αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 

του συμβατικού  έργου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν 

επιβάλλονται  κυρώσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 34. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.Σε περίπτωση που  το έργο  παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως 

διαμορφώθηκε  με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που  

χορηγήθηκε, σύμφωνα με την   παράγραφο 3 του  ανωτέρου άρθρου, επιβάλλεται, εκτός των 

προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

α)Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του 

μέγιστου προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του  ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, 

ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα . 

β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα  από  ¼  μέχρι το ½ του μέγιστου 

προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του  ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 

3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

  Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα 

ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

γ)Για καθυστέρηση  που  υπερβαίνει το  παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας 

του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα . 

2.Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας 

των  εκπρόθεσμα  παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν  εμπρόθεσμα το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της  συνολικής συμβατικής αξίας  του έργου. 

3.Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από  το λαβείν του αναδόχου ή σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

  Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της 

ένωσης.  
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ΑΡΘΡΟ 35. ΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Εάν ο προμηθευτής στον  οποίο  έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 

σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση  της 

Διεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

2.   Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 

και από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε  ή αντικατέστησε τα 

υλικά  μέσα στο συμβατικό  χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με  όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 34 της παρούσας. 

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με 

ευθύνη του Δημοσίου ή  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου  εκπτώτου από τη σύμβαση   μπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα  παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού που  γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση  απορριφθέντων 

υλικών γίνεται δεκτή. 

  5.  Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος   από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται  με απόφαση  της Αναθέτουσας Αρχής  ύστερα από γνωμοδότηση της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον  ενδιαφερόμενο προς  

παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

        α) Κατάπτωση ολική ή μερική  της εγγύησης συμμετοχής , ή καλής εκτέλεσης  της σύμβασης, 

κατά περίπτωση.   

        β)    Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή  στον επόμενο   προσφέροντα  που είχε 

λάβει μέρος στο διαγωνισμό.  Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή 

τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο 

καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη  και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα 

ανάθεση του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του 

καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του  αρμοδίου 

οργάνου  και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

γ)  Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10%της αξίας του έργου για το οποίο 

κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το έργο μέχρι την   μέχρι 

την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που  γίνεται εις  βάρος του  

ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή 

έχουν εφαρμογή   και τα αναφερόμενα της παρ. 2 του άρθρου 35 της παρούσας. 

δ)  Σε περίπτωση που  η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών   της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 

έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται 

υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των  σχετικών  όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

         

ΑΡΘΡΟ 36.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων.  

  

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από 
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κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 

        Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 

(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΔ 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « 

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

 

 Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες 

κρατήσεις.        

Θα παρακρατείται :  

1- ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του   Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. 

2- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ. (εε) Ν. 3580/2007, η 

κράτηση γίνεται στην αξία του τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλων 

παρακρατούμενων ποσών υπέρ τρίτων. 

3- Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της 

αξίας κάθε σύμβασης ( εκτός του ΦΠΑ ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4013/11 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4072/12 , τέλος χαρτοσήμου 3 % (στο 10 % 

υπέρ  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) , πλέον 20 % εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (στο τέλος χαρτοσήμου).  

    Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από την Υπηρεσία.  

 

     

ΑΡΘΡΟ 37. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο προμηθευτής εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τους  όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη ή 

επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 38.   ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η  

Σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε 

διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της  προσφοράς του 

προμηθευτή. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

Α.   Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 

Β.   Τα συμβαλλόμενα μέρη 

Γ.   Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα 

Δ.   Την τιμή 

Ε.   Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών 

ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές 

Ζ.   Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 

Η.   Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

Θ.   Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 

 Ι.   Τον τόπο και χρόνο πληρωμής 

ΙΑ.  Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογής 
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Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων 

ή παραδρομών. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου.  

 

ΑΡΘΡΟ 39. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ 

αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους 

της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 40. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, 

στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 

συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι 

εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και 

τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 

εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της 

Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο 

Προμηθευτής, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την 

τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας, σε παρόμοια 

έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου. 

Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων 

τρίτων προσώπων έπ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης, απόδοσης και λειτουργίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 41. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για 

την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, 

πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για 

την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ 

ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη αυτού. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 

στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 

προσωπικού του Προμηθευτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 42. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 

λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, 

και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης 

από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών 

και την παράλειψή της στο μέλλον. 
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Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς 

την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 

ΑΡΘΡΟ 43.  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 

ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 

απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας 

κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της 

Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 

πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 

Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει 

μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή 

εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, 

τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 

συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 

διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου 

να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 

προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 

του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας 

για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους 

όρους. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη 

του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 
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δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 

μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 

συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 

περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης 

της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 

ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 

προβλέπονται στη Σύμβαση. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 

3414/05. 

 

ΑΡΘΡΟ 44.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου 

οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή. 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών 

από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της 

προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 45. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, 

στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση 

παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία 

αποδεκτά στη σύμβαση. 

Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 

118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή 

παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή 

ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και 

της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή 

ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να 

κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει 

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές 

καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την 

παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή 

έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07. 
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ΑΡΘΡΟ 46.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία 

ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες 

της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι 

δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που 

εδρεύουν στην Άρτα. 

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, 

σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 

επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 

Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.  

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΝΟΤΗΤΑ  Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ  

ΣΚΟΠΟΣ 

1.1 Η Τεχνική περιγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις και τον τρόπο ελέγχου και παραλαβής των 

υπο προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». Ως «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ» φέρονται στο εξής , όλα τα 

βιολογικά , αιματολογικά ή άλλα υλικά που απαιτούνται για τη διενέργεια των αντίστοιχων 

εξετάσεων. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ  

2.1.1. Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και κατασκευασμένα 

με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. 

2.1.2. Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή , αποδεικνύεται έγγραφα , θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη , δηλαδή επισκευές , 

ανταλλακτικά και άλλα υλικά , που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του μηχανήματος που θα 

διατεθεί από τον προμηθευτή για τη διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων , καθώς και η 

προμήθεια των απαιτούμενων υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου (standards , controls) σε 

ποσότητες τέτοιες που να μη παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αντίστοιχου 

εργαστηρίου. 

2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

2.2.1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

2.2.1.1. Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: 

2.2.1.1.1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για τη χρήση τους σε 

αναλυτές 
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2.2.1.1.2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως. 

 2.2.1.1.3. Να έχουν τον κατά τον δυνατόν μακριότερο χρόνο λήξεως. 

2.2.1.1.4. Να συνοδεύονται υποχρεωτικά  από  πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου , όπου τούτο 

προβλέπεται. 

2.2.1.1.5. Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία. 

2.2.1.1.6. Ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

α. Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του 

να μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του. 

β. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προς της λήξεως του και ενώ 

έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, να 

υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητος. 

2.2.1.1.7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματολογικό έλεγχο με 

εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, 

όσο κατά τη διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντου του Εργαστηρίου, 

αρκούντως τεκμηριωμένη. 

2.2.1.1.8. Όλα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία της 

προμήθειας και θα ελέγχονται κατά τη διαδικασία της παραλαβής. 

2.3 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

2.3.1. Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά 

μαζί με την προσφορά του. 

2.3.1.1. Βεβαίωση του Οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον 

διαγωνισμό αντιδραστήρια και αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) 

προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα 

ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος, και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του . 

2.3.1.2. Βεβαίωση του Οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφέρουσα εταιρεία 

(προμηθευτής) είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους Τεχνικής και 

Επιστημονικής υποστήριξης (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.) και ότι στελέχη της έχουν 

εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του Οίκου κατασκευής. Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και 

την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την βεβαίωση. 

2.3.1.3. Κατάθεση στοιχείων με την υψηλή επαναληψιμότητα του μηχανήματος, τεκμηριωμένη 

με πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον Οίκο κατασκευής. 

2.3.1.4. Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά με την ακρίβεια των μετρήσεων (από το 

μηχάνημα) σε σχέση με τις εκάστοτε μεθόδους αναφοράς. 
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2.3.1.5. Η κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι με την παράδοση του μηχανήματος 

θα παραδώσει και βεβαίωση του Οίκου κατασκευής ότι το μηχάνημα (αναφέροντας τον αριθμό 

σειράς, S/N) κατασκευάστηκε  την τελευταία διετία. 

2.3.1.6. Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης και 

για τον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί 

υπερβαίνουν την τετραετία από την ημερομηνία κατασκευής τους. 

2.3.1.7. Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και για 

τον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την ημερομηνία που θα 

ορισθεί από τον αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου. 

2.3.1.8. Συμμόρφωση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την 

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (κοινή Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93), πιστοποιητικό 

ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρμόδια Αρχή της χώρας παραγωγής. 

2.3.1.9.  Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία απόρριψης της 

προσφοράς. 

2.3.1.10  Πριν γίνει ο έλεγχος, των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής, ο προμηθευτής 

είναι υποχρεωμένος να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς ως παρ. 2.3  1.13. που θα 

παραμείνουν στην διάθεση της επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισμό, τη 

λειτουργία και τη θεωρία του υπό προμήθεια συστήματος. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα 

είναι από μία (1) ημέρα έως έξι (6) το περισσότερο ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής, 

χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

2.3.1.11   Πριν γίνει η παραλαβή του διατιθέμενου μηχανήματος θα πρέπει να δοκιμαστεί σε 

δουλειά ρουτίνας για τουλάχιστον πέντε (5) μέρες και ίσως περισσότερο αν απαιτηθεί από την 

υπηρεσία. 

3.   ΔΙΑΦΟΡΑ 

3.1.  Επισημάνσεις παραδόσεως  

3.1.1.  Σε κατάλληλη θέση του μηχανήματος να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του 

προμηθευτή στην οποία θα αναγράφονται. 

3.1.1.1.  Η ονομασία, το μοντέλο και ο SERIAL NUMPER του μηχανήματος. 

3.1.1.2.  Τα στοιχεία του κατασκευαστή και προμηθευτή. 

3.1.1.3.  Ο αριθμός σύμβασης για την προμήθεια των αντιδραστηρίων και το έτος υπογραφής 

της. 

3.1.2.  Οι όροι της παρούσας τεχνικής περιγραφής που περιέχονται στις παραγράφους 2.1, 2.3.1 

είναι απαράβατοι. 
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3.1.3.   Οι όροι της παρούσας τεχνικής περιγραφής που περιέχονται στην παράγραφο 3.2 είναι 

δεσμευτικό για τον προμηθευτή και πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση προμήθειας των 

αντιδραστηρίων. 

3.1.4.  Όσον αφορά την εκτέλεση της σύμβασης, εκπρόθεσμη παράδοση, ακαταλληλότητα 

ειδών, απόρριψη αυτών και αντικατάσταση κ.λπ. ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 394/96 Κ.Π.Δ. 

 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

1. Να υπάρχει πρόβλεψη για συνέχιση της λειτουργίας τους σε περιπτώσεις  διακοπής 

ρεύματος, να υποστηρίζεται δηλαδή από σύστημα σταθεροποίησης τάσης (UPS ), με 

δαπάνη του μειοδότη. 

2. Να είναι αμφίδρομη σύνδεση σε επικοινωνία με το LIS του Εργαστηρίου, με δαπάνη του 

μειοδότη. 

3. Να υπάρχει πρόβλεψη για υπολογιστή- εκτυπωτή για έκδοση αποτελεσμάτων σε 

περίπτωση «πτώσης» του LIS  του εργαστηρίου. 

4. Το service και τα αναλώσιμα, πέραν των αναφερομένων θα βαρύνουν τον προμηθευτή, ο 

οποίος θα έχει και την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του οργάνου δωρεάν 

στο χώρο των εργαστηρίων του Νοσοκομείου. 

Να δοθεί εφεδρικός αναλυτής ίδιων δυνατοτήτων και ίδιων αντιδραστηρίων. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ 

 

1. Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει την δυνατότητα ανάλυσης φλεβικού ολικού αίματος 

και η αναφερόμενη ποσότητα αίματος να μην υπερβαίνει τα 250 μL. Όλες οι παράμετροι 

που δίνονται, να ανιχνεύονται απευθείας από το φιαλίδιο της γενικής αίματος, χωρίς να 

απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες από τον χειριστή όπως αραιώσεις. Επιπλέον να 

αναλύει και δείγματα τριχοειδικού προαραιομένου αίματος, η αναρροφώμενη ποσότητα 

να μην υπερβαίνει τα 50 μL 

Η αρχή λειτουργίας του προσφερόμενου αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς 

αναγνωρίσιμες μεθόδους μέτρησης. Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι σύγχρονης 

τεχνολογίας και να δύναται να αναλύει τα έμμορφα στοιχεία του αίματος σε απόλυτο 

αριθμό και ποσοστό σύμφωνα πάντα με τις εξελίξεις και αιτήσεις οι οποίες 

εναρμονίζονται με τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική.  

2. Να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα στις παρακάτω παραμέτρους τόσο στα φυσιολογικά 

όσο και στα παθολογικά δείγματα. 

Αριθμός Λευκών αιμοσφαιρίων, Αριθμός Ερυθρών Αιμοσφαιρίων, Απόλυτος αριθμός 

και ποσοστό % των εμπύρηνων ερυθρών (NRBC), Αιματοκρίτης, Αιμοσφαιρίνη,  MCH, 

MCV, MCHC, RDW, PLT, PDW, MPV,PCT. 
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Απόλυτος αριθμός και ποσοστό % των υποπληθυσμών του λευκοκυτταρικού 

διαφορετικού τύπου δηλαδή, των ουδετεροφίλων, των λεμφοκυττάρων, των 

μονοκυττάρων και ηωσινοφίλων και των βασεοφίλων. 

Να μετρά τον απόλυτο αριθμό και το ποσοστό % του αθροίσματος των αώρων κυττάρων 

της κοκκιώδους σειράς (μεταμυελοκύτταρα, μυελοκύτταρα, προμυελοκύτταρα) για την 

διάγνωση και παρακολούθηση αρρώστων με λοιμώξεις με μυελοϋπερπλαστικά 

σύνδρομα και λοιπά αιματολογικά νοσήματα.   

Να γίνεται χρήση ακτινών laser για την ανίχνευση των λευκών αιμοσφαιρίων και τον 

ποσοτικό προσδιορισμό των κυττάρων του διαφορικού λευκοκυτταρικού τύπου. 

Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων (λεμφοκύτταρα, 

ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα) πρέπει να είναι 100 και το 

άθροισμα του απόλυτου αριθμού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων 

(λεμφοκύτταρα, ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα) να ισούται με τον 

απόλυτο αριθμό των λευκών. 

Επιπλέον θα πρέπει να γίνεται με άμεση ανίχνευση, ο υπολογισμός του διαφορετικού 

τύπου των λευκών αιμοσφαιρίων.  

Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να γίνεται με διεθνώς αποδεκτή και βιβλιογραφικά 

τεκμηριωμένη μέθοδο και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και των χειριστών 

του οργάνου, τα αντιδραστήρια να μην περιέχουν κυάνιο.  

Σε ιδιαίτερες παθολογικές περιπτώσεις δειγμάτων [παρεμβολή μικρών ερυθροκυττάρων 

(μικροκυτταρώσεις μεσογειακών συνδρόμων, σχιστοκυττάρων κ.τ.λ.) ανίχνευση 

γιγάντιων αιμοπεταλίων ( αιμοτολογικές κακοήθειες, θρομβασθένειες κ.λ.π.) και στις 

περιπτώσεις πολύ χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων όπως σε θρομβοπενίες άνοσης αρχής 

κ.λ.π.] απαιτείται αξιόπιστη μέτρηση των αιμοπεταλίων. Σε αυτές τις παθολογικές 

περιπτώσεις πρέπει η μέτρηση ( των αιμοπεταλίων) από τον προσφερόμενο αναλυτή να 

γίνεται άμεσα, ταχύτατα και αυτόματα από το ίδιο δείγμα της γενικής αίματος με 

μεθοδολογίες οι οποίες διασφαλίζουν την ορθότητα του αποτελέσματος. 

Ο προσφερόμενος αναλυτής να προσδιορίζει τα δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) σε 

απόλυτο αριθμό και ποσοστό %. Επιπλέον να μετρά: 

 Α. Τον διαφορικό τύπο των δικτυοερυθροκυττάρων (υποπληθυσμοί των 

ΔΕΚ) ανάλογα με το βαθμό της αωρότητας τους σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό %. 

 Β. Τον δείκτη ωρίμανσης, ο οποίος αφορά το κλάσμα των αώρων ΔΕΚ. 

 Γ. Τον δείκτη αιμοσφαιρινοποίησης των ΔΕΚ. 

Η μέτρηση των ΔΕΚ και των παραμέτρων τους να γίνεται άμεσα και αυτόματα από το 

φιαλίδιο της γενικής αίματος χωρίς να προηγείται κάποια χειροκίνητη επεξεργασία από 

τον χειριστή.  

3. Να έχει δύο δυνατότητες δειγματοληψίας, όπου το ένα σύστημα να λειτουργεί 

χειροκίνητα και το άλλο σύστημα δειγματοληψίας να λειτουργεί αυτόματα, με 

δειγματολήπτη 100 τουλάχιστον θέσεων. 

Το αυτόματο σύστημα, να χρησιμοποιεί κλειστά σωληνάρια, όλων των εταιρειών και να 

έχει την δυνατότητα να διαβάζει τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ασθενή από το 

φιαλίδιο ( bar code)  καθώς επίσης και να εξασφαλίζει την ακριβή επάρκεια αίματος για 

την διεξαγωγή της γενικής αίματος. 

Και στις δύο περιπτώσεις δειγματοληψίας, τα ακροφύσια να καθαρίζονται αυτόματα. 

Πριν από την αναρρόφηση από τον αυτόματο δειγματολήπτη να προηγείται ανάδευση.  

 

4. Και στα δύο συστήματα δειγματοληψίας ( αυτόματος δειγματολήπτης και στο ανοικτό 

σύστημα) η ταχύτητα ανάλυσης των δειγμάτων να είναι κατ’ ελάχιστον 100 δείγματα 

ανά ώρα, για όλες τις ζητούμενες αιματολογικές παραμέτρους της προδιαγραφής 2, 

επίσης να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού για την ανάλυση μεμονωμένων 
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παραμέτρων ή συνδυασμό παραμέτρων με σκοπό την οικονομική λειτουργία του 

αναλυτή.   

 

5. Η αναρρόφηση του δείγματος να γίνεται μέσω περιστροφικής βαλβίδας, η οποία να 

συγκρατεί ξεχωριστές ποσότητες αίματος για κάθε μονάδα μέτρησης του οργάνου με 

σκοπό τη μέγιστη ακρίβεια στις αραιώσεις του δείγματος. Να περιγραφεί αναλυτικά ο 

τρόπος λειτουργίας του συστήματος. 

 

6. Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει σύστημα προειδοποίησης του χειριστή για τις 

στάθμες των αντιδραστηρίων. Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης των αντιδραστηρίων.    

 

7. Στον υπό προμήθεια αναλυτή, όλες οι λειτουργίες, το λογισμικό και τα μηνύματα για 

την ορθή λειτουργία ή τα σφάλματα θα πρέπει να είναι στα ελληνικά. 

 

8. Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσεις ( λειτουργίας και 

συντήρησης) του προϊόντος στην Ελληνική Γλώσσα οι οποίες θα αποδίδουν πιστά το 

πρωτότυπο κείμενο και θα φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή του προϊόντος.  

 

9. Να διαθέτει επιπλέον ο προσφερόμενος αναλυτής έγχρωμη οθόνη προβολής των 

αποτελεσμάτων τουλάχιστον 15’’. Να διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση των 

αποτελεσμάτων σε Α4 χαρτί με δυνατότητα και έγχρωμης εκτύπωσης.  

 

10. Οι κατανομές των κυττάρων (λευκά αιμοσφαίρια και οι υποπληθυσμοί τους, ερυθρά 

αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, ΔΕΚ και εμπύρηνα ερυθρά) να εμφανίζονται στην έγχρωμη 

οθόνη και να εκτυπώνονται σε μορφές νεφελογραμμάτων και ιστογραμμάτων, 

παρέχοντας ασφαλείς και χρήσιμες διαγνωστικές πληροφορίες. 

 

11. Ο προσφερόμενος αναλυτής πρέπει να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στα δείγματα που περιέχουν παθολογικά κύτταρα 

καθώς επίσης και ελαττωμένο ή αυξημένο αριθμό κυττάρων. 

 

Αναλυτικότερα: 

 Για την μορφολογία των λευκών αιμοσφαιρίων 

Να επισημαίνει: τα άτυπα λεμφοκύτταρα, τους βλάστες, την λευκοπενία, την 

λευκοκυττάρωση, την λεμφοπενία, την ουδετεροφιλία, την μονοκυττάρωση, την 

ηωσινοφιλία, την βασεοφιλία. 

 

 Για την μορφολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων 

Να επισημαίνει: την ανισοκυττάρωση, την μικροκυττάρωση, μακροκυττάρωση και 

ποικιλοκυττάρωση, όπως και την ύπαρξη αναιμίας, ερυθροκυττάρωσης, θραυσμάτων και 

συγκολλήσεων ερυθρών. 

 

Για την μορφολογία των αιμοπεταλίων 

Να επισημαίνει: την ύπαρξη συσσωματωμένων αιμοπεταλίων, γιγάντιων αιμοπεταλίων, 

τα θρομβοπενία και την θρομβοκυττάρωση.  

 

12. (a) Η προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει πλήρες τμήμα service και αποδεδειγμένη 

εμπειρία στους αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές. Προς απόδειξη του ισχυρισμού, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να καταθέτει κατάσταση εγκατεστημένων αναλυτών σε 

δημόσια νοσοκομεία στα οποία έχει αναλάβει τη συντήρησή τους.  
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Επιπλέον, θα πρέπει από την προμηθεύτρια εταιρεία να κατατεθεί πρόταση κάλυψης του  

service για το εργαστήριο. Στην εν λόγω πρόταση η προμηθεύτρια θα πρέπει να διαθέτει 

σύστημα παρακολούθησης της πορείας του προσφερόμενου οργάνου, σε καθημερινή 

βάση και αυτοματοποιημένα.   

  (b) Η προσφέρουσα εταιρεία υποχρεούται σε εντός 24ωρών αντιμετώπιση βλαβών. 

 

13. Η κατασκευάστρια εταιρεία του προμηθευόμενου αναλυτή, να παρέχει πρότυπο 

ελέγχου ( control) για όλες ανεξαιρέτων τις παραμέτρους , για τον εσωτερικό ποιοτικό 

έλεγχο του αναλυτή και πρότυπο αίμα ρύθμισης του (calibrator) για όλες τις βασικές 

παραμέτρους (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, PLT) 

Οι προσφέροντες να εντάξουν το εργαστήριο σε σύστημα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, 

του οποίου τα αποτελέσματα να γνωστοποιούνται στο εργαστήριο. Να κατατεθεί επί 

ποινή αποκλεισμού κατάλογος ελληνικών νοσοκομείων που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που προτείνει η προμηθεύτρια εταιρεία.   

 

14. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου. Επιπροσθέτως να 

διαθέτει και σύστημα αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης όλων των άμεσα μετρούμενων 

παραμέτρων (calibration) 

 

Ο εκτιμώμενος αριθμός γενικών αίματος  είναι 27900 

Αναλυτής ρουτίνας 17900 

     Αναλυτής εφημερίας 10000 
15. Να διαθέτει 

Α) Λογισμικό για τη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αιματολογικών 

αναλυτών, σύμφωνα με κανόνες που προκύπτουν από τις ανάγκες του εργαστηρίου. 

Το πρόγραμμα θα πρέπει να διαχειρίζεται όλους τους αιματολογικού αναλυτές 

(διαφόρων τύπων) της εταιρείας ταυτόχρονα. Η διαχείριση να περιλαμβάνει όλες τις 

πληροφορίες του αναλυτή ( τιμές παραμέτρων, νεφελογράμματα, ιστογράμματα, 

επισημάνεις κτλ) να υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής δημογραφικών στοιχείων του 

ασθενούς στην ελληνική γλώσσα και να γίνεται αυτόματος έλεγχος του αποτελέσματος 

της κάθε παραμέτρου. Να υφίσταται σύγκριση των παραμέτρων με το προηγούμενο 

ιστορικό του ασθενούς και από τις συγκρίσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται 

να προτείνει το πρόγραμμα την κατάλληλη ενέργεια ( επανεξέταση του δείγματος, 

στρώσιμο – βαφή πλακιδίου, άμεση ενημέρωση ιατρού κ.λ.π.) 

 

Β) Ο συνοδός εξοπλισμός (Η/Υ) να διαθέτει: 

     1. Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 Professional στην Ελληνική Γλώσσα 

     2. Microsoft office 

     3. Να μπορεί να διασυνδέεται με το υπάρχων LIS ή οποιοδήποτε μελλοντικό LIS 

     4. Να διαθέτει σειριακή θύρα (ASTM) 

 

Γ) Συσκευή επίστρωσης και χρώσης επιχρισμάτων περιφερικού αίματος με τις 

ακόλουθες δυνατότητες: 

Να έχει τη δυνατότητα επίστρωσης πλακιδίων περιφερικού αίματος και η μεταφορά των 

δεδομένων της γενικής αίματος να πραγματοποιείται αυτόματα από τον αιματολογικό 

αναλυτή. Η μεταφορά δε του φιαλιδίου της γενικής αίματος ( όπου κρίνεται απαραίτητη 

η στρώση και χρώση επιχρίσματος) να γίνεται αυτόματα από τον αιματολογικό αναλυτή, 

χωρίς χειροκίνητες διαδικασίες από τον χειριστή. 

Η όλη διαδικασία επίστρωσης και χρώσης να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, νε μην 

απαιτούνται χειροκίνητες διαδικασίες από τον χειριστή και το πλακίδιο που προκύπτει να 

είναι έτοιμο προς μικροσκόπηση.  
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Ο εκτιμώμενος αριθμός πλακιδίων ετησίως είναι 100 

 

 

16. Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει τη δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας όλων 

σχετιζόμενων με το δείγμα πληροφοριών ( αιματολογικές παράμετροι, δημογραφικά 

στοιχεία, κλινικές πληροφορίες) για την αξιολόγηση τους. 

 

17. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου. 

 

18. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης. Στο φύλλο 

συμμόρφωσης θα απαντώνται μια προς μία οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Θα 

αναφέρεται αν εκπληρώνεται η προδιαγραφή, το βαθμό στον οποίο εκπληρώνεται ή αν 

δεν εκπληρώνεται. Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών αυτών, θα πρέπει να γίνονται 

παραπομπές σε αποσπάσματα από Operators Manual & Service Manual σε prospectus 

του προσφερόμενου οργάνου που θα προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο ( και όχι 

πλημμελώς μεταφρασμένα φυλλάδια) καθώς επίσης και σε επιστημονικές εκδόσεις και 

λοιπά επιστημονικά έντυπα που θα προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο του 

μηχανήματος.  

 

19. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να προβαίνουν σε επίδειξη των 

δυνατοτήτων του προσφερόμενου αναλυτή με σκοπό την εκτίμηση (evaluation) στην 

πράξη της μετρικής αξιοπιστία του, της απόδοσής του, της λειτουργικότητάς του, τη 

φιλικότητα του ως προς τον χειριστή και εν γένει της ευχρηστίας του, καθώς επίσης και 

την διακρίβωση της πραγματικής ανταπόκρισης του προσφερόμενου οργάνου σε σχέση 

με τις τεθείσες από τη διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, μία προς μία. 

 

20. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και έναν επιπλέον αυτόματο 

αιματολογικό αναλυτή με δυνατότητα μέτρησης ΔΕΚ και NRBC, ανάλυσης πλήρως 

λευκοκυτταρικού τύπου για τις ανάγκες της εφημερίας, η ταχύτητα του οποίου θα πρέπει 

να είναι 80 δείγματα την ώρα σε πλήρη ανάλυση όλων των παραμέτρων και να διαθέτει 

αυτόματο δειγματολήπτη 50 θέσεων. Ο αναλυτής εφημερίας θα πρέπει να είναι του ίδιου 

κατασκευαστικού οίκου με τον αναλυτή ρουτίνας και να χρησιμοποιεί κοινά 

αντιδραστήρια.  

 

Ο εκτιμώμενος αριθμός εξετάσεων Δικτυοερυθροκυττάρων (Δ.Ε.Κ.) είναι 2.500 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Κ.Ε. 

 

1. Το σύστημα μέτρησης της Ταχύτητας Καθίζησης Ερυθρών ( Τ.Κ.Ε.) θα πρέπει να 

εξασφαλίζει ασφάλεια, ευκολία στην χρήση, αξιοπιστία και ταχύτητα λήψης 

αποτελεσμάτων της Τ.Κ.Ε. 

2. Θα πρέπει να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο ( η ανάδευση των δειγμάτων θα πρέπει να 

γίνεται σε αναδευτήρα ενσωματωμένο στο μηχάνημα). 

3. Θα πρέπει να γίνεται αυτόματος προσδιορισμός κάθε σωληναρίου με λανθασμένη 

ποσότητα δείγματος. 

4. Το σύστημα θα πρέπει να πραγματοποιεί αυτόματη ομογενή μείξη των δειγμάτων, δίχως 

προβλήματα σχηματισμού πηγμάτων 
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5. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι πολύ ακριβή και απαλλαγμένα από την επίδραση 

της ενδεχόμενης παρουσίας λιπιδίων και χολερυθρίνης στο δείγμα. 

6. Τα αποτελέσματα να είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με αυτά της μεθόδου αναφοράς 

Westergreen ( η μέθοδος να είναι τελικού σημείου – όχι μαθητικός υπολογισμός, τόσο 

για την ταχύτητα 1
ης

 όσο και για την ταχύτητα 2
ης

 ώρας.)  

7. Να υπάρχει η δυνατότητα ( προαιρετικά αυτόματης θερμοκρασιακής αναπροσαρμογής 

αποτελεσμάτων ( διόρθωση κατά Manley). 

8. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού του δείκτη ΚΑΤΖ. 

9. Να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της κινητικής της Τ.Κ.Ε. κάθε δείγματος. 

10. Οι προσφερόμενοι αναλυτές να είναι τουλάχιστον 20 θέσεων ο καθένας. 

11. Να υπάρχει εκτενείς βιβλιογραφία ( διεθνής και ελληνική) Κατάθεση της βιβλιογραφίας 

είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση των προσφορών. 

12. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το L.I.S. του νοσοκομείου. 

13. Το Κόστος της διασύνδεσης με το L.I.S. του νοσοκομείου επιβαρύνει την εταιρεία. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ Τ.Κ.Ε 

 

1. Τα σωληνάρια θα πρέπει να είναι άθραυστα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 

μόλυνσης του χειριστή κατά την χρήση τους.  

2. Να είναι σωληνάρια κενού ώστε η λήψη του δείγματος να γίνεται χωρίς το άνοιγμα της 

κυβέτας (κλειστό σύστημα) 

3.  Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος να είναι ο ελάχιστος (1ml ή μικρότερος) 

Τα σωληνάρια να περιλαμβάνουν το απαιτούμενο αντιπηκτικό. 

Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ με τις παραπάνω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να 

αποδεικνύονται με αναφορά σε επίσημα εγχειρίδια χρήσης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΡΟΥΤΙΝΑΣ: 1500 

ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ: 500 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 

 

Κύρια χαρακτηριστικά αναλυτή: 

1. Να είναι υπεραυτόματος αναλυτής συνεχούς φόρτωσης, τυχαίας προσπέλασης 

πολλαπλών επιλογών. Θα εκτιμηθεί η πιο σύγχρονη τεχνολογία. 

2. Να πραγματοποιεί Πηκτικολογικές, Χρωμογονικές και Ανοσολογικές εξετάσεις 

ταυτόχρονα. Να εκτελεί όλες τις ζητούμενες εξετάσεις και πλέον αυτών. 

3. Να δέχεται αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας διαφόρων μεγεθών και ο διανεμητής των 

δειγμάτων να διαθέτει δυνατότητα διάτρησης ελαστικού πώματος κλειστού σωληναρίου. 

Να έχει θετική αναγνώριση δειγμάτων με ενσωματωμένο Αναγνώστη γραμμικού κώδικα 

( Barcode reader) καθώς επίσης και για τα αντιδραστήρια, standards και controls 

αποκλείοντας τυχόν λάθη κατά την χρήση. 

4. Να διαθέτει τουλάχιστον 30 θέσεις για τα αντιδραστήρια, standards και controls, 

συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη διατήρησή τους και στο εύρος των 

πραγματοποιούμενων εξετάσεων.  
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5. Να διαθέτει δύο διαφορετικά ρύγχη αναρρόφησης, ένα για τα δείγματα και ένα για τα 

αντιδραστήρια προς αποφυγή επιμολύνσεων με αντίστοιχα συστήματα συνεχούς 

καθαρισμού κατά την εργασία. 

6. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης επανάληψης μέτρησης  με αραίωση κατά την διάρκεια 

της μέτρησης ( για τις εκτός γραμμικότητας μετρήσεις) και ανάλυσης πολλαπλών 

αραιώσεων αρχικού δείγματος. 

7.  Να έχει ενσωματωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου ( quality control Levely Jenning & 

Westgard rules) σύγκριση παλιάς και καινούργιας καμπύλης αναφοράς. 

8. Να έχει αυτόματη διαχείριση όλων των υγρών, δειγμάτων και αποβήτων, ανίχνευση 

στάθμης υγρών.   

9. Να είναι εύκολος στην χρήση ( οθόνη αφής) και να έχει πρόγραμμα λειτουργίας φιλικό 

στον χρήστη. 

10. Να έχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. 

11. Να διαθέτει ελάχιστη επάρκεια κυβεττών επί του αναλυτή για 250 εξετάσεις χωρίς την 

παρέμβαση του χρήστη. Να είναι συνεχούς  φορτώσεως κυβεττών και δειγμάτων.  

12. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης στην μνήμη 1000 ασθενών ( ή περίπου 15000 

αποτελεσμάτων ) με τις αντίστοιχες καμπύλες μετρήσεων. 

13. Να έχει ελεύθερα πρωτόκολλα εξετάσεων ( ανοικτό σύστημα) 

14. Να έχει δυνατότητα φόρτωσης και μέτρησης επειγόντων δειγμάτων (STAT) ανά πάσα 

στιγμή και κατά την διάρκεια των μετρήσεων. Μα διαθέτει ειδικές θέσεις για SΤΑΤ. 

15. Να διαθέτει εξωτερικό εκτυπωτή απλού χαρτιού Α4 και δυνατότητα επικοινωνίας με 

εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση σε αμφίδρομη επικοινωνία με το LIS 

του εργαστηρίου, του οποίου το κόστος θα αναλάβει ο μειοδότης. 

16. Να έχει ταχύτητα 100 test/h τουλάχιστον. 

17. Να έχει εργονομικές (μικρές) διαστάσεις και να είναι επιτραπέζιος. 

18. να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με σαφείς παραπομπές σε συνοδευτικά έγγραφα 

τεχνικών περιγραφών και prospectus. 

19. Η εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίσει 2
ο
 αναλυτή ίδιο ‘ή μικρότερο ίδιας τεχνολογίας 

και χρήσης των ίδιων αντιδραστηρίων. 

20. Η εταιρεία υποχρεούται σε κάλυψη οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος εντός 24ώρου. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

Όλα τα κατωτέρω αντιδραστήρια να γίνονται στον ίδιο αυτόματο αναλυτή αιμόστασης.   

 

1. Χρόνος Προθρομβίνης (P.T.)   ----->ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ:3500,ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ:2800  

    Θρομβοπλαστίνη I.S.I. = 1 (1-1,1) περιέχουσα CaCL 2 ανθρώπινη 

 

2. Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης ( aPTTT)  ----- ΚΥΡΙΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ:1500,ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ:500   
    Υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση περιέχον ενεργοποιητή πυρίτιο  

  

3. ΙΝΟΔΟΓΩΝΟ   ----- ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ:1500,ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ:700   

    Μέθοδος Clauss (Καρά προτίμηση αναραίωτα δείγματα) 

 

4. Προσδιορισμός D- Διμερών ( D- Dimers) ( μέθοδος Ανοσολογική) -----  

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ:400,ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ:300 
 

5. ΑΤ ΙΙΙ (Μέθοδος χρωμογομική)  ----- 100 
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6. Prot S (Μέθοδος  χρωμογονική)  -------50  

 

7. Αναλώσιμα για την διεξαγωγή των εξετάσεων 

 

8. Βοηθητικά διαλύματα για την διεξαγωγή των εξετάσεων 

 

9. Οροί ελέγχου 

 

Ο προμηθευτής να προσφέρει τιμή και για τις επιπλέον εξετάσεις που εκτελεί ο προσφερόμενος 

αναλυτής και δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα.  
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία 

Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

 

                                                             Προς 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... 

ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας 

…………… Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας], 
 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

……………», σύμφωνα με τη με αριθμό ………../2015 Διακήρυξή σας.  

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ……………. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η ΜΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ΑΔΑ: 7ΣΔΙ4690ΒΒ-ΩΨ3



  48/58 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΤΗ 

      Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Β. 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

Γ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

  

Δ. 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

  Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

                    

                    

                    

          

          

          

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθ. ……. 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ  
 
 

ΚΑΙ 
 
 
 

ΤΗΣ ………….………………. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 
 

Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΑΡΘΡΟ2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 14 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ...... 

 

Στην Άρτα  σήμερα την ...................... ημέρα………………. του έτους ………., οι πιο κάτω 

συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας  που εδρεύει στην Λόφος Περάνθης  1, και εκπροσωπείται 

νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κο……………………………, και 

το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

και αφετέρου 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην  

…………………………………. *, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται 

στη ΔΟΥ.............................. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο …………………….., 

…………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1) Την υπ. αριθ. …….. από …………...... επαναληπτική διακήρυξη της Αναθέτουσας 

Αρχής για το έργο …………………………………………………………………………….». 

2) Την από …………….. και με αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του 

αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 

3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε 

το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, 

στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, 
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ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις 

ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη 

δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή 

ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την 

υλοποίηση της Προμήθειας (Έργου). 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, 

των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο: Η προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων με ταυτόχρονη 

παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (Αναλυτών και Αναλωσίμων), όπως εξειδικεύεται στη 

Σύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για 

την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου και την παραλαβή του έργου 

(τμηματική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα 

παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη 

Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη 

εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την 

τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για 

την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 

περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του 

Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της 

αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου 

«Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού 

εξοπλισμού (αναλυτών και αναλώσιμων)». Το Έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 

προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της από …………………….. 

διακήρυξης και την υπ’ αριθ. ................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει 

…………………………………………………………………………...................................... 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΜΗΜΑΤΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και σύμφωνα με 

τους όρους της διακήρυξης.  
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Η τμηματική προμήθεια θα ορίζεται κάθε φορά ,έπειτα από έγγραφη παραγγελία από το 

αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου, ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες των τμημάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες  από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Ουδεμία μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής. Αν η εκτέλεση της σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει στον Προμηθευτή/ Ανάδοχο την εντολή να το 

αναθεωρήσει και να της υποβάλει αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.  

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

– ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ.  

Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα 

οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη 

συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και 

πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που 

περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί 

απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την  εκτέλεση της σύμβασης. 

Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών 

Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του έργου  θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠΕ 

και τον υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο 

του συντονισμού και ελέγχου. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώνει μηνιαίες 

συναντήσεις του Υπεύθυνου και του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Έργου με την ΕΠΠΕ, στις 

οποίες θα καταγράφεται ο βαθμός ολοκλήρωσης του έργου, οι αποκλίσεις από τον αρχικό 

προγραμματισμό, τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν και τα ζητήματα για τα οποία θα 

πρέπει να επιληφθεί η ΕΠΠΕ και η Αναθέτουσα Αρχή. 

Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παρακολούθηση 

και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των προσφερόμενων υλικών και υπηρεσιών από τον 

Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και 

πληρότητας. 

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ 

διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, 

ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές 

ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή 5 εργάσιμες ημέρες από τη 

γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη 

συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή 

πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την 

έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 

Διαδικασία παραλαβής 

Η ΕΠΠΕ γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους τμημάτων του έργου μετά τη 

συμβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτού σταδίου. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του 

ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική 

και ποιοτική πληρότητα/ αρτιότητα. Για την σηματοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου 

και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτημα 

παραλαβής. 
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Για την παραλαβή της κάθε φάσης του έργου η ΕΠΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 

ιδιαιτερότητες πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας / 

αρτιότητας των παραδοτέων, μέσω: • Διενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα παραπάνω 

παραδοτέα. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της 

Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος 

των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των 

απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής. 

Η διαδικασία παραλαβής κάθε φάσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής από την ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό 

διάστημα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει 

το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά. 

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε φάσης δεν επηρεάζει τον 

προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης 

επόμενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε φάσης δε δύναται να πραγματοποιηθεί, 

εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων. 

Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις 

εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ. 

1.Σε περίπτωση που η προμήθεια παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου, επιβάλλεται, εκτός των 

προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:  

α)Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του 

μέγιστου προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, 

ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .  

β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου 

προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 

3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει 

κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

γ)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας 

του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .  

2.Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής 

αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που 

παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου.  

3.Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  

Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό 

των ………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ 

……….% ……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι 

συνολικά ……………………. ευρώ και …………. λεπτών (……………..,…€). Ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 

επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από 

συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα 

περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου 

για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα 

αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΔ 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « 

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

 Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες 

κρατήσεις.        

Θα παρακρατείται :  

1- ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του   Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. 

2- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ. (εε) Ν. 3580/2007, η 

κράτηση γίνεται στην αξία του τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε 

άλλων παρακρατούμενων ποσών υπέρ τρίτων. 

3- Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της 

αξίας κάθε σύμβασης ( εκτός του ΦΠΑ ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4013/11 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4072/12 , τέλος χαρτοσήμου 3 % (στο 10 % 

υπέρ  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) , πλέον 20 % εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (στο τέλος χαρτοσήμου).  

    Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από την Υπηρεσία.  

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν 

σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με 

αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού 

…………………….. ευρώ (………………. €) (5 % της συμφωνούμενης με την παρούσα 

αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή 

της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την 

έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με 

οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. 
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την 

έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε 

περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα 

τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το 

έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 

των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 

στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως 

όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

σύμβασης. 

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 

απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία 

εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε 

υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 

ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την 

υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος 

ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα: 

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι 

αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και 

εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του 

και στους με οποιονδήποτε τρόπο 

ΑΔΑ: 7ΣΔΙ4690ΒΒ-ΩΨ3



  56/58 

συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 

περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του 

παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση 

του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά 

σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 

πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 

ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα 

άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή 

για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον 

Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και 

έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης 

και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. 

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο 

Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ’ αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται επ’ 

αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από 

αυτήν. 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, 

πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που 

αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο 

Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της 

Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος 

μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 

χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 

περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 

οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η 

Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, 

για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος 

αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ 

αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, 

αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική 

ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
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απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 

είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα 

του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή 

του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του 

συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν 

δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή 

προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της 

καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο 

Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων 

έχει ανασταλεί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον 

Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για 

το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει 

κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που 

αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή 

θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 

καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται 

στην παρούσα. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και 

ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 

του ΠΔ 118/07. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, 

γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 

υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από ……………………..επαναληπτική  

διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από …………………….. κατατεθείσα 

προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά 

τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η 

σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

γ) Η επαναληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού 

δ) Η προσφορά του Αναδόχου 

 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή 

στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την 

ΑΔΑ: 7ΣΔΙ4690ΒΒ-ΩΨ3



  58/58 

ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα 

σύμβαση. 

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από 

την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο 

κ.………………………., κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 

……………… , fax 210 …………….., 210 …………………………………………………… 

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά 

στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης 

που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 

τα δικαστήρια Άρτας , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε 

διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. 

Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα 

ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο 

συμβαλλόμενο μέρος. 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

                                      

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.  ΑΡΤΑΣ κ.α.α                                   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

     

 

ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ. 
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