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ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
«ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΦΔΛΟΜΔΣΡΟ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ (MANUAL) ΥΧΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ »
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον σσμυέροσσα από οικονομικής άποψης προσυορά, μόνο βάσει τιμής
Πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 20.879,80 € πιένλ ΦΠΑ
Σν Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» ,
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ:
1. Σνπ Π.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) « Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα».
2. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
3. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /186-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
4. Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη
ζήκεξα.
5. Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α’ 204 /19-7-1974)
6. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/α/22-3-94) άξζξν 24 « Αχμεζε απνδνρψλ Γεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7 Σo N 4270/2014 (ΦΔΚ Α 143/28-6-2014): Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ
θαη άιιεο δηαηάμεηο.
8. Σνπ Ν. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
9. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 68 /20-32007)
10. Σνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη
ηεο αγνξάο – Θέκαηα ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν 35.
11. Σνπ Ν. 2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ» (ΦΔΚ Α’ 139/27.6.97)
12. Σνπ Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα θαη άιιεο δηαηάμεηο»
13. Σνπ Ν. 4025/2011 “Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο.”
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14. Σνπ Ν. 4038/2012 “Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012−2015.”
15. Σνπ Ν. 4052/2012 Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ
λφκνπ Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο.
16 Σνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα –
Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο»
17. Σν Ν. 4281/14 (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ζηα άξζξα πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν201 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ.
18. Tελ ΤΑ Π1/B/2013 (ΦΔΚ/Α’/2677/21-102013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) »
19. Σνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α/27-10-2011) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο
εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
20. Toπ Ν. 4111/13 (ΦΔΚ 18 Α/25-01-2013) άξζξν 28, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ –
Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989(L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» (Α΄ 173).
21. Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ 52/Α/28-02-2013) Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξνπ 73 ηνπ Ν.
4146/2013 (ΦΔΚ 90/Α/18-04-2013)
22. Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
23 Σν Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ”Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο».
24. Σν Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α) «Δπείγνληα κέηξα Δθαξκνγήο…..4127/2013».
25.

Σν άξζξν 67, παξ. 8 ηνπ

Ν 4316/2014 (ΦΔΚ Α/270/24-12-2014), Παξαηεξεηήξην Άλνηαο θαη ινηπά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Τγείαο/ζέκαηα

Ο.Σ.Α/Α.Δ.Η/Φνξνινγηθά θ.ι.π.
26. Σν Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ Α/29/19-03-2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο
Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
27. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α/147/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ».
28. Σνλ Νφκν ππ’ αξηζ. 3846/2010 (ΦΔΚ Α 66 11.5.2010) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο».
29. Ν3325/2005. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Βηνκεραληθψλ –Βηνηερληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, ΦΔΚ 68, ΣΑ, 11 Μαξηίνπ 2005.
& ηηο απνθάζεηο
30.Σελ αξηζκ. 1888 / 18-05-2022 Απφθαζε πξνέδξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφζθιεζεο ζπιινγήο πξνζθνξψλ πξνκήζεηαο
«αληηδξαζηεξίσλ γηα ην Nεθειφκεηξν κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ θαη αληηδξαζηήξηα (manual) ρσξίο ζπλνδφ εμνπιηζκφ» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
20.879,80 €
31. Σηο πξνβιεπφκελεο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, (ΚΑΔ 1359)
32. Σελ αξηζκ. 1964 / 26-05-2022 απφθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο κε ΑΓΑ: Χ3ΗΔ46904Ν- ΓΓ9

Σν Ννζνθνκείν Γ.Ν.Α «Η ΔΛΠΙ»
πξνζθαιεί όινπο ηνπ ελδηαθεξόκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε πξόζθιεζε ζπιινγήο πξνζθνξώλ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ, γηα ηελ
«πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ γηα ην λεθειόκεηξν κε ζπλνδό εμνπιηζκό θαη αληηδξαζηήξηα(manual) ρσξίο ζπλνδό εμνπιηζκό (manual)» , γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έλα (1) έηνο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη
κφλν ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο, ζπλνιηθήο
πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο πνζνχ 20.879,80 € πιένλ ΦΠΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
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Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε «πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ γηα ην λεθειόκεηξν κε ζπλνδό εμνπιηζκό θαη αληηδξαζηήξηα (manual) ρσξίο
ζπλνδό εμνπιηζκό» , γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έλα (1) έηνο . Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
20.879,80 € πιένλ ηνπ ΦΠΑ, Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδσλ (Κ.Α.Δ) 1359 ζρεηηθήο πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ
έηνπο 2022.
ΣΟΠΟ-ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ»

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ» ,ΓΗΜΗΣΑΝΑ 7 ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ,ΣΚ 11522 , ΣΟ
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
Ηκεξνκελία: 23-06-2022
Ηκέξα: Πέκπηε

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Ώξα:14.00 κ.κ
Ηκεξνκελία: 24-06-2022.
Ηκέξα: Παξαζθεπή

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ&ΧΡΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

.Ώξα: 11.30 π.κ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΦΔΛΟΜΔΣΡΟ ΜΔ ΤΝΟΓΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ

ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΣΗΡΙΑ (MANUAL) ΥΧΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ

ΚΧΓΙΚΟ CPV

336965000-0

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ην αξγφηεξν έσο ηελ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπο, είηε λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή ηδησηηθφ
ηαρπδξνκείν (courier), ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ ΓΝΑ «Ζ ΔΛΠΗ»
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε απφ ηνπο άλσ ηξφπνπο θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε κε ηελ απαξαίηεηε
φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, σο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε,
είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
Ζ πξφζθιεζε αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ ηελ 09-06-2022 ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ΓΗΑΤΓΔΗΑ ηελ 09-06-2022 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 09-062022
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (άξζξα 73, 74 & 75 Ν4412/2016)
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινοηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.ΟΥ),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη
5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ
πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
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2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη θνηλνπξαμίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε
ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη
εηο νιφθιεξνλ.
ΑΡΘΡΟ 2: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ
Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ εάλ κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζπληξέρεη γηα
ηνπο πξνζθέξνληεο ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα, αλ έρεη εθδνζεί ζε
βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ
2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο
νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316
ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία
ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Οη σο άλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Δπίζεο απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο), κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην πεξί άξζεο ηνπ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ.
Δπίζεο, νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ εάλ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:
Σειεί ππφ πηψρεπζε, έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην, έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ή γηα ηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
φηη δελ ηεινχλ ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία.
Πεξαηηέξσ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 73, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
Α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
Β) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια,
ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
Γ) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Ν 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
Γ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
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Δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν 4412/2016,
Σ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
Ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.
Σέινο, εθφζνλ ηειεί ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. ε
έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε "ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ" λα κνλνγξάθεηαη απφ
ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ζπλερή αξίζκεζε.
Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηκειψο αξρεηνζεηεκέλα ζε επηκέξνπο θαθέινπο πνπ ηίζεηαη
κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο.
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:

2.1. ηνλ ηίηιν ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.
2.2. Ζ πεξηγξαθή ηεο απαηηνχκελεο ππεξεζίαο
2.3. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξφζθιεζε θαη ηνλ αξηζκφ Πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.
2.5.

Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ.

2.6.

Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα)

2.6. Ζ έλδεημε ζε εκθαλέο ζεκείν «Πξνζνρή λα κελ αλνηρηεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή Τπεξεζία ή ην πξσηφθνιιν»
Δπηζεκαίλεηαη όηη : Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη δχν (2) επηκέξνπο αλεμάξηεηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηελ έλδεημε σο εμήο :
α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» θαη (β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά».
3. ηνλ (ππφ) θάθειν κε ηελ έλδεημε « Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο
ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνληαη :
3.1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:
3.1.1 Τπεύζπλε Γήισζε (φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74/Α/26.03.2014) θαη ηνπ Ν. 1599/1986) ζηελ
νπνία αλαιπηηθά ζα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ζα δειψλεηαη απφ ην ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα φηη:
-

κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4β ηνπ άξζξνπ

73 θαη ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 74 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ,
-

ηεξεί ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο Δξγαηηθήο θη Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο

-

απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο,

-

ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε,

-

ηα πξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο παξνχζαο πξφζθιεζεο,

-

ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή,

-

παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ

δηαγσληζκνχ,
-

ζπκκεηέρεη κε κφλν κία πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ,

-

ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζεί λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο

πεξηβαιινληηθήο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ
λ. 4412/2016,
-

δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο

ζχκβαζεο εθφζνλ επηιεγεί,
-

ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο θαη
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θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ λ. 4624/2019 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
-

Γηαζέηεη ζχζηεκα πνηφηεηαο ΔΝ ΗSO 9001-2015

-

έρεη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πινπνηήζεη επηηπρψο κία ζχκβαζε αληίζηνηρνπ αληηθεηκέλνπ ζε Μνλάδα Τγείαο Γεκφζηα ή Ηδησηηθή.

-

είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθεί

(ξεηά θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην ή φηη αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο). Σα αιινδαπά θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα, δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ
αληίζηνηρα, θαζψο θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα
θπζηθά πξφζσπα.
-

ηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ε ππνγξαθή ηεο σο άλσ ππεχζπλεο δήισζεο απαηηείηαη απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
εκεηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ δειψζεηο θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ [παξ. 3 αξ.3 Ν. 4250/26.03.2014 (ΦΔΚ 74/Α/26.03.2014)]
Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο δχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνλ κεηνδφηε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
4.Σερληθή πξνζθνξά: Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά», κε ηελ
έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ
ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και ηηο ινηπέο
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ Δλφηεηα « Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο –Απαηηήζεηο» ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η ηεο παξνχζαο θαη ζα πεξηιακβάλεη :
- θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο, ήηνη ην θχιιν ζπζρεηηζκνχ ηεο πξνζθνξάο πξνο ηεο
απαηηήζεηο ηεο πξφζθιεζεο φπνπ ζα δίδνληαη απαληήζεηο ζε φια ηα ζεκεία ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο
- φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά/πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ σο άλσ ζπκκφξθσζε κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
- ππεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο « Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο –Απαηηήζεηο» ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η ηεο παξνχζαο
5. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά: Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ
έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΠΑ φπσο απηή
νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.
5.1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο ζε επξώ ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ .
5.2. Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηαδήπνηε πξνζθεξφκελε ππεξεζία ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ (€). ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη
ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο ηνπ ΦΠΑ. ε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ ηηκψλ, ζα θαζνξίδεηαη ην πνζφ κε ην
νπνίν ζα επηβαξχλεη αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ην ΦΠΑ . ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία.
ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο νθείιεη θάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή έλσζεο πξνζψπσλ ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ λα
θαηαζέζεη ηελ αληίζηνηρε ζειίδα θαηαρψξεζεο κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ (εθφζνλ ππάξρεη) ηεο
ηειεπηαίαο θαηαρψξεζεο πξηλ ην δηαγσληζκφ ή αιιηψο λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ππάξρεη ε ππεξεζία θαηαρσξεκέλε ζην παξαηεξεηήξην
ηηκψλ ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (κε πνηλή απφξξηςεο).
5.3. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή (κεληαίν θφζηνο) γηα θάζε ππεξεζία θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ζε
Δπξψ.
5.4. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή απηψλ.
5.5. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζαλ βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην
παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010. Πξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ απφ ην παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010 ζα
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο φπνπ ηαπηνπνηνχληαη.
5.6. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα
ην ζθνπφ απηφ ζα απαηηείηαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα λα δψζεη έγγξαθεο εμεγήζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηα άξζξα 88-89 ηνπ λ. 4412/2016.
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5.7. Ζ Τπεξεζία δχλαηαη λα αμηψλεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο θη ηειεπηαίνη ππνρξενχληαη
ζηελ παξνρή απηψλ.
6. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή
επίζεκα ή λφκηκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ηερληθά
θπιιάδηα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη
ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν.1497/1984 (Α' 188).
7.Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε έγγξαθα
επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο.
8.Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
9.Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ
ππνβάιιεη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ππνβάιιεηαη απφ
ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο
αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε φπσο ηδίσο παξάιεηςε κνλνγξαθψλ,
δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο
ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ, ειιείςεηο σο πξνο ηα
λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειή ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (Α'74) θαη
κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή
κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε ην Νφκν, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο
ζπλέπεηα ηε κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν κε ηε δηεπθξίληζε ή
ζπκπιήξσζε αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
10.Καηά ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (άξζξα 1 θαη 3).
11. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηθαηνχκελνη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, ζα ιάβνπλ γλψζε
θαηφπηλ ξαληεβνχ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, φπνπ ζα νξηζηεί ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 4: ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δώδεθα (12) κήλεο , από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξά
πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί,
εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε.
Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην
απνδερζεί. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε
πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν ζπκκεηέρσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ- ΜΔΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ
ππφςε. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα
επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
ΑΡΘΡΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Όπσο ζην άξζξν 86, παξ. 2, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη
ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη εληαία, ζε έλα ζηάδην, ζε κία ζπλεδξίαζε απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, σο εμήο:
Θα ιάβεη ρψξα ε απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνζθξαγηζηνχλ νη επηκέξνπο δχν (ππν) θάθεινη ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο-ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζηεί κεηά ηελ απνδνρή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο.
πγθεθξηκέλα:
1.

Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο

2.

Καηφπηλ, ιακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έγηλαλ απνδεθηνί θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ

αμηνιφγεζεο/ειέγρνπ απηψλ
ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
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Λακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έγηλαλ απνδεθηνί θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ιακβάλεη ρψξα ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ κεηνδνηψλ

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί κε email ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν») λα ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο πέληε εκεξψλ (5) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ email ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά
- απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ή, ειιείςεη απηνχ,
ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ
απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
- πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο-κέινπο,
- πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ ηακείσλ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο θαη'εθαξκνγή ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016
- πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΗ πεξί εθπξνζψπεζεο θαη αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, ζπγθξφηεζεο Γ ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε ΑΔ θιπ
αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
- Τπεύζπλε Γήισζε φηη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ
ζεζπίζεη κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ
δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ρ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016.
- Πηζηνπνηεηηθό φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην.
- Βεβαηώζεηο πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία έρεη πινπνηήζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ κία ζχκβαζε αληίζηνηρνπ αληηθεηκέλνπ ζε
Μνλάδα Τγείαο, ψζηε λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη εκπεηξία θαιήο εθηέιεζεο ζε δεκφζηα ή θαη Ηδησηηθά Ννζνθνκεία.
-

ΔΝ ΗSO 9001-2015

-- Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ
εθπξνζψπεζεο.
πγθεθξηκέλα:
Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.)ε Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.):
-

χζηαζε ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ (φπσο ΦΔΚ ή Βεβαίσζε/Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ)

-

Δθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο (φπσο ΦΔΚ ή Βεβαίσζε/Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ)

-

Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή.

Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο(Ο.Δ ε Δ.Δ ή Η.Κ.Δ):
-

Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ,

θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο.
-

Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή

Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα:
Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην
δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα
κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε
πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ
ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν.
ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.
Δπηζεκαίλνπκε όηη ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθόκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ ν
αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ηελ νπνία
δεζκεύεηαη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά απηά εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 8: ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
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Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 103 – 105 ηνπ Ν. 4412/2016 θη ελ
γέλεη ζην Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΓΓΤΗΔΙ
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α'13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα
θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή
λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη' επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ
νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο
φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη
ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο
εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
3.1.

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΝΗΑ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ.
3.2.

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 4% ηεο
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο θαη χζηεξα απφ ηελ
εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο
ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ
παξαηάζεσλ επαπμεκέλνο θαηά έλα (1) επηπιένλ κήλα.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ
απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ
αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε.
ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. ηελ
πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, ε Τπεξεζία επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο.
Ζ χκβαζε, ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
Α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
Β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε
Γ. Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά θαη ηελ πνζφηεηα
Γ. Σελ ηηκή
Δ. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ
Σ. Σηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
Ε. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο
Ζ. Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο
Θ. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ
Η. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο
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Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, πξνθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή
αλάζεζεο εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.
ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο.
Καηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δηελεξγεί ηνπο θάησζη ειέγρνπο: α) κε
καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη β) κε πξαθηηθή δνθηκαζία, Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.
Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη φηη άιιν αθνξά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ
ζε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ λ 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 12: ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΔΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ
Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο .
Ζκεξνκελία έλαξμεο νξίδεηαη ε ……/……./2022 Καη ιήμε ε ……./………/2023
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο αηηνχκελεο πνζφηεηεο , εληφο δχν εκεξψλ, κεηά απφ ηε ζρεηηθή παξαγγειία ηεο Γηαρ. Αληηδξαζηεξίσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο , νπνηεδήπνηε εληφο ηεο δηάξθεηαο πνπ νξίδεηαη εηήζηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο
κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε
αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα
ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα
παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί ππφ ηηο θάησζη ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
α) ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο παξαηάζεσο απηήο λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν 4412/2016.
β) λα έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο.
γ) ε παξάηαζε λα είλαη ίζε ή κηθξφηεξε απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο
λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο,

γηα

ηελ

εκεξνκελία

πνπ

πξνηίζεηαη

λα

παξαδψζεη

ην

πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ

πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν
απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο
νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.
ΑΡΘΡΟ 13: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ
Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ………………….. επξώ θαη ……………….. ιεπηώλ
(……………,.. €) πιένλ ΦΠΑ ……….% ……………………. επξώ θαη …………….. ιεπηώλ (………..,…..€) ήηνη ζπλνιηθά ……………………. επξώ θαη
…………. ιεπηώλ (……………..…€).
Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη
ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο. Οκνίσο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ/ πιηθψλ ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ην πιάλν ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3
ηεο παξνχζαο θαη κε ηκεκαηηθή εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ αλαινγεί ζην εθάζηνηε παξαδνζέλ ηκήκα κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ηκήκαηνο
απηνχ.
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιέπεηαη απφ ηα έγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή
δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
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Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο
θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α γηα ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο
βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.
Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ.
β) Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ.
γ) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ.
δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν
δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4152/2013 (ΦΔΚ Α/107/09-05-2013).
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο
ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο.
Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή δελ δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ
παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ
ΑΡΘΡΟ 14: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
-

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ , εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ νξίδεηαη ζην ΜΔΡΟ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ, εληφο ηεο

δηάξθεηαο πνπ νξίδεηαη εηήζηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
-

Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα

ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.
-

Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα

(ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
-

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ

πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη
κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
-

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηα δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο,

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.
-

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο

παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία
θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.
-

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην Νφκν θαη ζε

ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα
χκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
-

Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην

ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
-

Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.
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ΑΡΘΡΟ 15: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ

1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο:
α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ
ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016 θαη κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
ή
β) εάλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη θεξπρζεί έθπησηνο θαη
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ
δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη
δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε,
ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016,
ζη)

γηα

άιινπο

επηηαθηηθνχο

ιφγνπο

δεκνζίνπ

ζπκθέξνληνο

φπσο

ηδίσο

δεκφζηαο

πγείαο

ή

πξνζηαζίαο

ηνπ

πεξηβάιινληνο.

3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα,
εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ.
5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε
δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Ν 4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ.
ΑΡΘΡΟ 16: ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο θαηά ηεο δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κέζσ ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο ππνβάιινληαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηα άξζξα 127, 205 & 205Α ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
H πληάμαζα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΥΑΛΒΑΣΙΧΣΗ
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ΜΔΡΟ Β.ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ-ΠΟΟΣΗΣΧΝ-ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΈΝΑ ΔΣΟ

1.
Α/Α

ΚΧΓΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

1

20107037

2

ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ/ ΜΗΥΑΝΗΜΑ

ΠΟΟΣΗΣΑ

TIMH ANA TEST

Ν ΑΝΣISERUMTO HUMAN A2 MACROALBUMIN

300

2,00 €

20107006

Ig/L K-TYPE

300

2,20 €

3

20107007

Ig/Lι TYPE

300

2,20 €

4

20107029

N ANTISERUM APOLIPOPROTEIN A1

300

2,00 €

5

20107021

N ANTISERUM APOLIPOPROTEIN B

300

2,00 €

6

20107033

N LATEX ANTISTREPTOLYSIN O ASL

350

2,00 €

7

20107025

N LATEX Lpa REAGENT

350

2,70 €

8

20107026

N LATEX RF

350

2,00 €

9

20107034

N LATEX MYOGLOBIN KIT

300

2,00 €

10

20107028

N. ANTISERUM C3

300

2,00 €

11

20107027

N. ANTISERUM C4

300

2,00 €

12

20107019

N. ANTISERUM IgM

800

2,20 €

13

20107032

NLATEX ΓΙΑ IgE MONOCLONAL

800

2,50 €

14

20107018

Ν ΑΝΣISERUM TO HUMAN IgG/serum,urine csf

800

2,20 €

15

20107004

Ν ΑΝΣISERUMTO HUMAN HAPTOGLOBULIN

300

1,80 €

16

20107001

Ν ΑΝΣISERUMTO HUMAN PREALBUMIN

300

2,00 €

17

20107045

ΝLATEX Β2microglobulin

300

2,50 €

18

20107020

N.ANTISERUM IgA

800

2,20 €

19

20107017

TRANSFERIN

300

2,00 €

20

20107012

HUMAN ALBUMIN

300

2,00 €

ΜΔΡΟ Γ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΔΦΔΛΟΜΔΣΡΙΚΟ ΑΝΑΛYTH

1.

Nα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνο αλαιπηήο εηδηθψλ πξσηετλψλ, πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ηπραίαο πξνζπέιαζεο ( Random Access ) θαη
ζπλερνχο θφξησζεο (continuous loading).

2.

Να εθηειεί εμεηάζεηο εθαξκφδνληαο ηαπηφρξνλα κεζφδνπο θηλεηηθήο λεθεινκεηξίαο ηειηθνχ ζεκείνπ, fixed time θηλεηηθέο θαζψο θαη Vlin Integral

3.

Να δηαζέηεη κεγάιε γθάκα εμεηάζεσλ πιένλ ησλ 60 πξσηνθφιισλ.

4.

Να έρεη ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 100 εμεηάζεσλ ηελ ψξα

5.

Να έρεη απηφκαην ζχζηεκα πξναξαίσζεο δεηγκάησλ ( δπλαηφηεηα κέγηζηνπ ιφγνπ πξναξαίσζεο έσο θαη 1:400) θαη λα εθηειεί απηφκαηα, φιεο ηηο
απαξαίηεηεο αξαηψζεηο ησλ δεηγκάησλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο γξακκηθφηεηαο .

6.

Να ρξεζηκνπνηεί πνιινχο ηχπνπο ζσιελαξίσλ: πξσηνγελή, δεπηεξνγελή, eppendorf, ψζηε λα κελ ράλεηαη ρξφλνο θαη λα κεηψλεηαη ην θφζηνο θαηά
ην ρεηξηζκφ δεηγκάησλ, ηδίσο ησλ παηδηαηξηθψλ αιιά θαη απηψλ κε πνιχ κηθξφ φγθν .
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7.

Να έρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δείγκαηνο (πιάζκα, νξφο, εγθεθαινλσηηαίν πγξφ, νχξα ) ζηνλ ίδην ππνδνρέα ηαπηνρξφλσο,
αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζσιελαξίσλ.

8.

Να έρεη δπλαηφηεηα λα ηξέρεη πνιχ κηθξνχο φγθνπο δείγκαηνο απφ 10κl.

9.

Να έρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο αλίρλεπζεο κέζσ γξακκηθνχ θψδηθα (bar code) αληηδξαζηεξίσλ (reagents), δεηγκάησλ, πξφηππσλ νξψλ
βαζκνλφκεζεο (calibrators) θαζψο επίζεο θαη πξνηχπσλ νξψλ ειέγρνπ πνηφηεηαο (controls)

10.

Να πξαγκαηνπνηεί απηφκαην έιέγρν ηεο ζηάζκεο : αληηδξαζηεξίσλ (reagents), δεηγκάησλ, πξφηππσλ νξψλ βαζκνλφκεζεο (calibrators) θαη
πξνηχπσλ νξψλ ειέγρνπ πνηφηεηαο (controls) θαη πξνεηδνπνηεί γηα ηπρφλ έιιεηςε απηψλ, κε ρξήζε πξνγξάκκαηνο απηφκαηεο δηαρείξηζεο (
autostock management ).)

11.

Να είλαη αλαιπηήο άκεζεο εθθίλεζεο ( Auto start , κέγηζηνο ρξφλνο εθθίλεζεο 15 min)

12.

Να δηαζέηεη εηδηθή κέζνδν πξναξαίσζεο δεηγκάησλ ( prereaction mode ) ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία ησλ δεηγκάησλ
απφ ην θαηλφκελν ηεο πεξίζζεηαο αληηγφλνπ ( antigen excess ) .

13.

Να δηαζέηεη κεγάιν εχξνο κεηξήζεσλ γηα ηηο εμεηάζεηο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε επαηζζεζία θαη νηθνλνκία ιφγσ ησλ ειάρηζησλ
επαλαιήςεσλ πνπ απαηηνχληαη

14.

Να πξαγκαηνπνηεί εμεηάζεηο ζε νξφ, πιάζκα, νχξα, θαη εγθεθαινλσηηαίν πγξφ

15.

Να δηαζέηεη ςπγείν (ζεξκνθξαζίαο 2 - 80C) κε 30 ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ θαη νξψλ ειέγρνπ (controls), ηα νπνία παξακέλνπλ επάλσ ζηνλ αλαιπηή
δηαξθψο, ψζηε ν αλαιπηήο λα βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα φιν ην εηθνζηηεηξάσξν.

16.

Να ρξεζηκνπνηεί θπβέηεο κίαο ρξήζεο ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη θαλέλα ζθάικα θαηά ηελ κέηξεζε θαη λα κεγηζηνπνηείηαη ε αθξίβεηα θαη ε
επαηζζεζία ησλ κεηξήζεσλ

17.

Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηνειέγρνπ ησλ ειεθηξνληθψλ κεξψλ θαη ζχζηεκα εληνπηζκνχ βιαβψλ, ελεκεξψλνληαο απηφκαηα γηα νπνηνδήπνηε
πξφβιεκα.

18.

Ο αλαιπηήο λα βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα φιν ην εηθνζηηεηξάσξν ( 24/h capability )

19.

Να κπνξεί λα δερηεί επείγνληα δείγκαηα (stat) πάλσ απφ δχν, αλά πάζα ζηηγκή, ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.

20.

Να απνθιείεη πηζαλέο επηκνιχλζεηο θαη εμαηκίζεηο αληηδξαζηεξίσλ θαη νξψλ ειέγρνπ, εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηά εηζάγνληαη ζηνλ
αλαιπηή (evaporation cups ). Έηζη κεηψλεηαη ην θφζηνο ρξήζεο επεηδή δελ ππάξρνπλ απψιεηεο απηψλ ησλ πιηθψλ αιιά θαη απμάλεηαη ηδηαίηεξα ε
αμηνπηζηία απφ ηελ έιιεηςε νπνηαζδήπνηε επηκφιπλζεο.

21.

Σν πξφγξακκα ηνπ αλαιπηή λα ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηα λέα ζηνηρεία ησλ νξψλ ειέγρνπ θαη ησλ βαζκνλνκεηψλ κέζσ δηζθέηαο ή CD,
εθκεδελίδνληαο ρεηξηζηηθά ζθάικαηα.

22.

Να έρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ρξήζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ παξηίδσλ ηνπ ίδηνπ αληηδξαζηεξίνπ. (Σαπηφρξνλε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ θακππιψλ βαζκνλφκεζεο γηα ηελ ίδηα εμέηαζε ).

23.

Να έρεη δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δεηγκάησλ θαη ηα ππάξρνληα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ησλ
εξγαζηεξίσλ ( LIS )

24.

Να έρεη απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ θαη ζχζηεκα πνηνηηθήο αλάιπζεο (quality control system).

25.

Σα αληηδξαζηήξηα λα ζπλνδεχνληαη απφ έγθπξα πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ θαη πξσηφηππα prospectus, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη
φηη φια ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 98/79/EU.

26.

Σα αληηδξαζηήξηα λα είλαη απφ ηνλ ίδην νίθν θαηαζθεπήο κε ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ αλαιπηή έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφιπηε ζπκβαηφηεηα .

27.

Να ππάξρεη αμηνπηζηία (πξνεγνχκελε απνδεδεηγκέλε καθξνρξφληα εκπεηξία ζε Γεκφζηα Ννζνθνκεία). Να θαηαηεζεί πειαηνιφγην γηα φιεο ηηο
δεηνχκελεο εμεηάζεηο, αλά εμέηαζε.

28.
29.

Να εθηειεί φιεο ηηο δεηνχκελεο εμεηάζεηο.
Να ππάξρεη πξφβιεςε γηα ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ξεχκαηνο. Να ππνζηεξίδνληαη δειαδή απφ
ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηάζεο (UPS) κε δαπάλε ηνπ κεηνδφηε.
ηηο ηηκέο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα απαξαίηεηα control , calibrator θαη ηα αλαιψζηκα γηα λα ιεηηνπξγνχλ νη αλαιπηέο.
Σν service θαη ην θφζηνο επηζθεπήο (αληαιιαθηηθψλ θαη εξγαζίαο ) λα παξέρεηαη δσξεάλ .

30.
31.
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2.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΥΧΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΈΝΑ ΔΣΟ

ΚΧΓΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

TIMH ANA
TEST /
ΑΝΑ BT

20113005

ANΣΙΓΟΝΑ ΑΛΜΟΝΔΛΑ ΧΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ SALMONELLA TYPHI -O ΔΓΥΡΧΜΑ

3bt

6,4

20113003

ANΣΙΓΟΝΑ ΑΛΜΟΝΔΛΑ ΒΛΔΦΑΡΙΓΙΚΑ ΓΙΑ SALMONELLA TYPHI -Η ΔΓΥΡΧΜΑ

3bt

6,4

20113004

ANΣΙΓΟΝΑ ΑΛΜΟΝΔΛΑ ΧΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ SALMONELLA PARATYPHI -AO ΔΓΥΡΧΜΑ

3bt

6,4

20113015

ANΣΙΓΟΝΑ ΑΛΜΟΝΔΛΑ ΒΛΔΦΑΡΙΓΙΚΑ ΓΙΑ SALMONELLA PARATYPHI -AΗ ΔΓΥΡΧΜΑ

3bt

6,4

20113016

ANΣΙΓΟΝΑ ΑΛΜΟΝΔΛΑ ΧΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ SALMONELLA PARATYPHI -BO ΔΓΥΡΧΜΑ

3bt

6,4

20113012

ANΣΙΓΟΝΑ ΑΛΜΟΝΔΛΑ ΒΛΔΦΑΡΙΓΙΚΑ ΓΙΑ SALMONELLA PARATYPHI -BΗ ΔΓΥΡΧΜΑ

3bt

6,4

20113017

SET ΠΛΗΡΔ CARD TEST RPR ΓΙΑ ΤΦΙΛΗ

200test

0,19

20128005

BRUCELLA Ca PT

30test

4,5

20121004

ΔΣ ΠΛΗΡΔ ΓΙΑ ΔΣΔΡΟΦΙΛΑ ΑΝΣΙΧΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΙ ΛΟΙΜΧΓΟΤ ΜΟΝΟΠΤΡΗΝΧΗ

1.000test

2,5

20113001

ΑΝΣΙΓΟΝΑ ΒΡΟΤΚΔΛΑ WRIGHT MELITENSIS

2bt

6,4

20127006

ANTIΓΟΝΑ ROSE BENGAL

2bt

29,5

9000252

ΑΝΣΙΓΟΝΑ ΒΡΟΤΚΔΛΛΑ ΓΙΑ ΟΡΟΑΝΣΙΓΡΑΗ WRIGHT ABORTUS

2bt

6,4

20141003

G6PD

60test

6,2
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1.
Α/Α

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΔΝΑ
ΔΣΟ

ΑΠΑΗΣΖΖ

1

Ν ΑΝΣISERUMTO HUMAN A2 MACROALBUMIN

ΝΑΗ

2

Ig/L K-TYPE

ΝΑΗ

3

Ig/Lι TYPE

ΝΑΗ

4

N ANTISERUM APOLIPOPROTEIN A1

ΝΑΗ

5

N ANTISERUM APOLIPOPROTEIN B

ΝΑΗ

6

N LATEX ANTISTREPTOLYSIN O ASL

ΝΑΗ

7

N LATEX Lpa REAGENT

ΝΑΗ

8

N LATEX RF

ΝΑΗ

9

N LATEX MYOGLOBIN KIT

ΝΑΗ

10

N. ANTISERUM C3

ΝΑΗ

11

N. ANTISERUM C4

ΝΑΗ

12

N. ANTISERUM IgM

ΝΑΗ

13

NLATEX ΓΙΑ IgE MONOCLONAL

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

ΝΑΗ

14

Ν ΑΝΣISERUM TO HUMAN IgG/serum,urine csf

ΝΑΗ

15

Ν ΑΝΣISERUMTO HUMAN HAPTOGLOBULIN

ΝΑΗ

16

Ν ΑΝΣISERUMTO HUMAN PREALBUMIN

ΝΑΗ

17

ΝLATEX Β2microglobulin

ΝΑΗ

18

N.ANTISERUM IgA

ΝΑΗ

19

TRANSFERIN

ΝΑΗ

20

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ/
ΑΠΑΝΣΖΖ

ΝΑΗ
HUMAN ALBUMIN
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΟΝ
ΝΔΦΔΛΟΜΔΣΡΙΚΟ ΑΝΑΛYTH

1 Nα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνο αλαιπηήο
εηδηθψλ πξσηετλψλ, πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ηπραίαο
πξνζπέιαζεο ( Random Access ) θαη ζπλερνχο
θφξησζεο (continuous loading).

NAI

2. Να εθηειεί εμεηάζεηο εθαξκφδνληαο ηαπηφρξνλα
κεζφδνπο θηλεηηθήο λεθεινκεηξίαο ηειηθνχ ζεκείνπ,
fixed time θηλεηηθέο θαζψο θαη Vlin Integral
3.Να δηαζέηεη κεγάιε γθάκα εμεηάζεσλ πιένλ ησλ 60
πξσηνθφιισλ.

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο …………… για την προμήθεια …………………………………………………..
16 από 22

ΑΔΑ: 6ΓΑΞ46904Ν-ΛΡΛ

22PROC010717328 2022-06-09
4. Να έρεη ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 100 εμεηάζεσλ ηελ
ψξα
5.Να έρεη απηφκαην ζχζηεκα πξναξαίσζεο δεηγκάησλ (
δπλαηφηεηα κέγηζηνπ ιφγνπ πξναξαίσζεο έσο θαη
1:400) θαη λα εθηειεί απηφκαηα, φιεο ηηο απαξαίηεηεο
αξαηψζεηο ησλ δεηγκάησλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο
γξακκηθφηεηαο .
6.Να ρξεζηκνπνηεί πνιινχο ηχπνπο ζσιελαξίσλ:
πξσηνγελή, δεπηεξνγελή, eppendorf, ψζηε λα κελ
ράλεηαη ρξφλνο θαη λα κεηψλεηαη ην θφζηνο θαηά ην
ρεηξηζκφ δεηγκάησλ, ηδίσο ησλ παηδηαηξηθψλ αιιά θαη
απηψλ κε πνιχ κηθξφ φγθν .
7.Να έρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ
δείγκαηνο (πιάζκα, νξφο, εγθεθαινλσηηαίν πγξφ, νχξα
) ζηνλ ίδην ππνδνρέα ηαπηνρξφλσο, αιιά θαη
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζσιελαξίσλ.
8.Να έρεη δπλαηφηεηα λα ηξέρεη πνιχ κηθξνχο φγθνπο
δείγκαηνο απφ 10κl.
9.Να έρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο αλίρλεπζεο κέζσ
γξακκηθνχ θψδηθα (bar code)
αληηδξαζηεξίσλ
(reagents), δεηγκάησλ, πξφηππσλ νξψλ βαζκνλφκεζεο
(calibrators) θαζψο επίζεο θαη πξνηχπσλ νξψλ ειέγρνπ
πνηφηεηαο (controls)
10.Να πξαγκαηνπνηεί απηφκαην έιέγρν ηεο ζηάζκεο :
αληηδξαζηεξίσλ (reagents), δεηγκάησλ, πξφηππσλ νξψλ
βαζκνλφκεζεο (calibrators) θαη πξνηχπσλ νξψλ
ειέγρνπ πνηφηεηαο (controls) θαη πξνεηδνπνηεί γηα
ηπρφλ έιιεηςε απηψλ, κε ρξήζε πξνγξάκκαηνο
απηφκαηεο δηαρείξηζεο ( autostock management ).)
11.Να είλαη αλαιπηήο άκεζεο εθθίλεζεο ( Auto start ,
κέγηζηνο ρξφλνο εθθίλεζεο 15 min)
12.Να δηαζέηεη εηδηθή κέζνδν πξναξαίσζεο δεηγκάησλ (
prereaction mode ) ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κεγαιχηεξε
δπλαηή πξνζηαζία ησλ δεηγκάησλ απφ ην θαηλφκελν
ηεο πεξίζζεηαο αληηγφλνπ ( antigen excess ) .
13.Να δηαζέηεη κεγάιν εχξνο κεηξήζεσλ γηα ηηο
εμεηάζεηο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε επαηζζεζία
θαη νηθνλνκία ιφγσ ησλ ειάρηζησλ επαλαιήςεσλ πνπ
απαηηνχληαη
14.Να πξαγκαηνπνηεί εμεηάζεηο ζε νξφ, πιάζκα, νχξα,
θαη εγθεθαινλσηηαίν πγξφ
15.Να δηαζέηεη ςπγείν (ζεξκνθξαζίαο 2 - 80C) κε 30
ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ θαη νξψλ ειέγρνπ (controls), ηα
νπνία παξακέλνπλ επάλσ ζηνλ αλαιπηή δηαξθψο, ψζηε
ν αλαιπηήο λα βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα φιν ην
εηθνζηηεηξάσξν.
16.Να ρξεζηκνπνηεί θπβέηεο κίαο ρξήζεο ψζηε λα κελ
δεκηνπξγείηαη θαλέλα ζθάικα θαηά ηελ κέηξεζε θαη λα
κεγηζηνπνηείηαη ε αθξίβεηα θαη ε επαηζζεζία ησλ
κεηξήζεσλ
17.Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηνειέγρνπ ησλ ειεθηξνληθψλ
κεξψλ
θαη
ζχζηεκα
εληνπηζκνχ
βιαβψλ,
ελεκεξψλνληαο απηφκαηα γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα.
18.Ο αλαιπηήο λα βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα φιν ην
εηθνζηηεηξάσξν ( 24/h capability )
19.Να κπνξεί λα δερηεί επείγνληα δείγκαηα (stat) πάλσ
απφ δχν, αλά πάζα ζηηγκή, ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ.
20.Να απνθιείεη πηζαλέο επηκνιχλζεηο θαη εμαηκίζεηο
αληηδξαζηεξίσλ θαη νξψλ ειέγρνπ, εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ
κε ηνλ νπνίν απηά εηζάγνληαη ζηνλ αλαιπηή
(evaporation cups ). Έηζη κεηψλεηαη ην θφζηνο ρξήζεο
επεηδή δελ ππάξρνπλ απψιεηεο απηψλ ησλ πιηθψλ αιιά
θαη απμάλεηαη ηδηαίηεξα ε αμηνπηζηία απφ ηελ έιιεηςε
νπνηαζδήπνηε επηκφιπλζεο.
21.Σν πξφγξακκα ηνπ αλαιπηή λα ελεκεξψλεηαη
απηφκαηα κε ηα λέα ζηνηρεία ησλ νξψλ ειέγρνπ θαη ησλ
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βαζκνλνκεηψλ κέζσ δηζθέηαο ή CD, εθκεδελίδνληαο
ρεηξηζηηθά ζθάικαηα.
22.Να έρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ρξήζεο
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ παξηίδσλ ηνπ ίδηνπ
αληηδξαζηεξίνπ. (Σαπηφρξνλε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ
δηαθνξεηηθψλ θακππιψλ βαζκνλφκεζεο γηα ηελ ίδηα
εμέηαζε ).
23.Να έρεη δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηα
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δεηγκάησλ θαη ηα ππάξρνληα
κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ ( LIS )
24.Να έρεη απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο
απνηειεζκάησλ θαη ζχζηεκα πνηνηηθήο αλάιπζεο
(quality control system).
25.Σα αληηδξαζηήξηα λα ζπλνδεχνληαη απφ έγθπξα
πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ θαη
πξσηφηππα prospectus, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη
φια ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 98/79/EU.
26.Σα αληηδξαζηήξηα λα είλαη απφ ηνλ ίδην νίθν
θαηαζθεπήο κε ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ αλαιπηή έηζη
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφιπηε ζπκβαηφηεηα .
27.
Να
ππάξρεη
αμηνπηζηία
(πξνεγνχκελε
απνδεδεηγκέλε καθξνρξφληα εκπεηξία ζε Γεκφζηα
Ννζνθνκεία). Να θαηαηεζεί πειαηνιφγην γηα φιεο ηηο
δεηνχκελεο εμεηάζεηο, αλά εμέηαζε.
28.4Να εθηειεί φιεο ηηο δεηνχκελεο εμεηάζεηο.
29.Να ππάξρεη πξφβιεςε γηα ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπο ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ξεχκαηνο. Να
ππνζηεξίδνληαη δειαδή απφ ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο
παξνρήο ηάζεο (UPS) κε δαπάλε ηνπ κεηνδφηε.
30.ηηο ηηκέο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα απαξαίηεηα
control , calibrator θαη ηα αλαιψζηκα γηα λα ιεηηνπξγνχλ
νη αλαιπηέο.
31.Σν service θαη ην θφζηνο επηζθεπήο (αληαιιαθηηθψλ
θαη εξγαζίαο ) λα παξέρεηαη δσξεάλ .
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ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΥΧΡΗ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ
ΔΝΑ ΔΣΟ

ΑΠΑΗΣΖΖ

1

ANΣΙΓΟΝΑ ΑΛΜΟΝΔΛΑ ΧΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ
SALMONELLA TYPHI -O ΔΓΥΡΧΜΑ

ΝΑΗ

2

ANΣΙΓΟΝΑ ΑΛΜΟΝΔΛΑ ΒΛΔΦΑΡΙΓΙΚΑ ΓΙΑ
SALMONELLA TYPHI -Η ΔΓΥΡΧΜΑ

ΝΑΗ

3

ANΣΙΓΟΝΑ ΑΛΜΟΝΔΛΑ ΧΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ
SALMONELLA PARATYPHI -AO ΔΓΥΡΧΜΑ

ΝΑΗ

4

ANΣΙΓΟΝΑ ΑΛΜΟΝΔΛΑ ΒΛΔΦΑΡΙΓΙΚΑ ΓΙΑ
SALMONELLA PARATYPHI -AΗ ΔΓΥΡΧΜΑ

ΝΑΗ

5

ANΣΙΓΟΝΑ ΑΛΜΟΝΔΛΑ ΧΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ
SALMONELLA PARATYPHI -BO ΔΓΥΡΧΜΑ

ΝΑΗ

6

ANΣΙΓΟΝΑ ΑΛΜΟΝΔΛΑ ΒΛΔΦΑΡΙΓΙΚΑ ΓΙΑ
SALMONELLA PARATYPHI -BΗ ΔΓΥΡΧΜΑ

ΝΑΗ

7

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ/
ΑΠΑΝΣΖΖ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

ΝΑΗ
SET ΠΛΗΡΔ CARD TEST RPR ΓΙΑ ΤΦΙΛΗ

8

ΝΑΗ
BRUCELLA Ca PT

9

ΔΣ ΠΛΗΡΔ ΓΙΑ ΔΣΔΡΟΦΙΛΑ ΑΝΣΙΧΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΙ
ΛΟΙΜΧΓΟΤ ΜΟΝΟΠΤΡΗΝΧΗ

10

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΑΝΣΙΓΟΝΑ ΒΡΟΤΚΔΛΑ WRIGHT MELITENSIS
11

ΝΑΗ
ANTIΓΟΝΑ ROSE BENGAL

12

ΑΝΣΙΓΟΝΑ ΒΡΟΤΚΔΛΛΑ ΓΙΑ ΟΡΟΑΝΣΙΓΡΑΗ
WRIGHT ABORTUS

13

ΝΑΗ
ΝΑΗ

G6PD
Σα αλαγξαθφκελα ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην πξνζθεξόκελν είδνο κε ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο, πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή κε
ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ βεβαηψζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή (θαη) άιισλ επίζεκσλ εγγξάθσλ γηα φηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα. Πξνζθνξέο
νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ("ΝΑΗ" ή "ζπκθσλνχκε" θ.ι.π.), ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη
πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία, κεηαμχ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus ζα απνθιείνληαη.
Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη
νδεγίεο, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη:
1. ηε ηήιε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα
δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.
2. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή
πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή
θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο
πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο.
3. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά
Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο
κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο.
4. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πιήξεο ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει.
4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε
αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18).
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ΔΙΓΟ
ΤΠΗΡΔΙΑ

ΠΔΡΙΓΑΡΦΗ /
ΔΙΓΟΤ

ΣΙΜΗ TEM
ΥΧΡΙ ΦΠΑ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
ΥΧΡΙ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΔΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΤΜΠΛ. ΦΠΑ
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ
(άξζξν 8 Ν.1599/1986)

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟ(1):

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ «Η ΔΛΠΙ»

Ο – Ζ Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:
Σφπνο Καηνηθίαο:
Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):

Σει:
Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
Αλαθεξφκελνη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε αξηζκφ………. γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «………….» σο λφκηκνο εθπξφζσπνο/κέινο ηνπ
Γ../δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο/ ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο …….κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα
θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή
ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή
ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα
ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
4198/2013 (Α΄ 215 ).
ηεξεί ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο Δξγαηηθήο θη Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο
απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο,
ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε,
ηα πξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο παξνχζαο πξφζθιεζεο,
ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή,
παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ,
ζπκκεηέρεη κε κφλν κία πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ,
ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζεί λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016,
δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ
επηιεγεί,
ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο θαη
θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ λ. 4624/2019 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ
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δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.

Ζκεξνκελία:

……….20……
Ο – Ζ Γει.
(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.
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