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Διακήρυξη αριθμός ΔΘΝ11/21 

Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Προμήθεια αντιδραστηρίων 
Βιοχημικού αναλυτή  με συνοδό εξοπλισμό για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, για τις ανάγκες  
των δημοσίων δομών  της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πειραιώς και Αιγαίου,  προϋπολογισθείσας δαπάνης  2.502.017,44€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ (2.017.756€ χωρίς ΦΠΑ) ,  με κριτήριο κατακύρωσης τη ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ, 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  με 
δυνατότητα μονομερούς προαίρεσης μέχρι του ποσού των 744.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ (600.000,00€ χωρίς ΦΠΑ)  Η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένης και της προαίρεσης 
ανέρχεται στο ποσό των 3.246.017,44€ με ΦΠΑ (2.617.756,00 χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιούμενος ισχύει σήμερα. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

«Προμήθεια αντιδραστηρίων Βιοχημικού αναλυτή  με 
συνοδό εξοπλισμό για χρονικό διάστημα τριών (3) 
ετών για τις ανάγκες  των δημοσίων δομών  της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  της 2ης Υγειον. 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μέχρι του ποσού των 2.502.017,44€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (2.017.756,00,00€  
χωρίς ΦΠΑ) με δυνατότητα μονομερούς προαίρεσης 
μέχρι του ποσού 744.000€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ (600.000€ χωρίς ΦΠΑ)» 

ANAΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 
ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΘΗΒΩΝ 196-198 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ Τ.Κ. 18233  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ  

mailto:taxmitzoglou@2dype.gov.gr
mailto:pitharopoulou@2dype.gr
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Ημερομηνία:  02/07/2021 
Ημέρα: Παρασκευή 
Ώρα:  14:00μ.μ. 

ΧΡΟΝΟΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία:  08/07/2021 
Ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα: 10:00 π.μ.   

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Θηβών 196-198 Αγ. Ιωάννης 
Ρέντης ( Κτίριο Κεράνη) 1ος όροφος Γραφείο 18  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Ως συνημμένο παράρτημα Α΄. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ  
 

2.502.017,44€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
(2.017.756,00,00€  χωρίς ΦΠΑ) με δυνατότητα 
μονομερούς προαίρεσης μέχρι του ποσού 744.000€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (600.000€ χωρίς ΦΠΑ)» 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
(ΑΡΘΡΟ 64 Ν. 4172/13)  

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 του Ν. 4172/13 (4%) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  12 μήνες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού  

CPV   33696300-8 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΘΗΒΩΝ 196-198  

Πόλη Αγ. Ι. Ρέντης  

Ταχυδρομικός Κωδικός 182-33 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικός ΝUTS EL 307 Πειραιάς & Νήσοι  

Τηλέφωνο 2132004270, 

2132004275 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  taxmitzoglou@2dype.gov.gr,  

mpelessis@2dype.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   η 2η ΥΠΕ   και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. 

 Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία.  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.  Η δαπάνη για 

την εν σύμβαση βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑΕ με σχετική πίστωση των προϋπολογισμών  των οικονομικών 

ετών 2021,2022, 2023 και 2024 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια «Προμήθεια αντιδραστηρίων Βιοχημικού αναλυτή με συνοδό 

εξοπλισμό για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ 2.502.017,44€ με 

δυνατότητα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 744.000,00€ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -

ΤΙΜΗΣ, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.   

mailto:taxmitzoglou@2dype.gov.gr
mailto:mpelessis@2dype.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο ΚΑΕ  του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) : 33696300-8 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ TIΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 

Α/Α ΚΕΟΚΕΕ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ 
ΕΤΟΣ 

1 11.02.01.13.001 Σάκχαρο 110.010 
2 11.02.01.04.001 Ουρία ορού,ούρων 128.090 

3 11.02.01.07.001 Κρεατινίνη ενζυμική ορού,ούρων 84.610 

4 11.01.01.10.001 AST/GOT 123.060 

5 11.01.01.03.001 ALT/GPT 123.060 

6 11.01.01.13.001 CK 44.360 
7 11.01.01.19.001 LDH 55.760 
8 11.01.01.05.001 Αλκαλική φωσφατάση 66.600 
9 11.01.01.07.001 Αμυλάση 20.800 
10 18.11.01.09.001 CRP 31.780 
11 11.01.01.16.001 γ-GT 109.150 

12 11.02.01.03.001 Χολερυθρίνη Ολική 32.090 

13 11.02.01.03.002 Χολερυθρίνη άμεσος 20.860 
14 11.02.01.05.001 Χοληστερίνη 99.100 
15 11.02.01.15.001 Χοληστερίνη HDL 101.620 
16 11.02.01.21.001 Χοληστερίνη LDL 99.170 
17 11.02.01.31.001 Τριγλυκερίδια 111.000 
18 11.03.01.03.001 Ασβέστιο 41.960 
19 11.03.01.08.001 Φωσφώρος 26.820 
20 11.02.01.16.001 Σίδηρος 77.500 
21 11.03.01.07.001 Μαγνήσιο 21.420 

22 11.02.01.30.001 Πρωτεϊνες ολικές 26.305 
23 11.02.01.01.001 Αλβουμίνη 22.035 
24 12.07.01.02.001 Φερριτίνη 22.110 
25 11.02.01.32.001 Ουρικό οξύ  ορού,ούρων 107.680 
26 11.01.01.14.001 CK-MB 8.210 
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27 11.02.01.14.001 HbA1c 41.210 
28 12.01.03.01.002 Urine/CSF PROTEIN 1.570 
29 12.01.03.01.001 Μικροαλβουµινη ούρων 600 
30 18.11.01.05.001 ASTO 2.100 

31 18.11.01.10.001 RF 4.010 
32 18.01.01.01.001 Ανοσοσφαιρίνη IgA 390 
33 18.01.01.05.001 Ανοσοσφαιρίνη IgG 390 
34 18.01.01.07.001 Ανοσοσφαιρίνη IgM 390 
35 11.04.01.06.001 Κάλιο 110.450 
36 11.04.01.07.001 Νάτριο 110.450 
37 11.04.01.03.001 Χλώριο 1.200 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ       1.987.940 

 

 

Σημ: 1.  Διευκρινίζεται ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες στον ανωτέρω πίνακα  είναι 
ενδεικτικές  και δύναται να αυξομειωθούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες 
εντός του συμβατικού ποσού χωρίς την υπογραφή νέας σύμβασης. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις συμβατικές 
ποσότητες μεταξύ των Μονάδων αρμοδιότητάς της χωρίς την υπογραφή νέας 
σύμβασης.  

3.   Η Άναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το τόπο αρχικής 
εγκατάστασης του συνοδού εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες 

4.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μετά την αρχική εγκατάσταση του 
συνοδού εξοπλισμού να ζητήσει μία φορά μετεγκατάστασή για δύο αναλυτές 
σύμφωνα με τις ανάγκες της με έξοδα του αναδόχου. Στη μετεγκατάσταση 
περιλαμβάνεται και η σύνδεση του μηχανήματος με πληροφοριακό σύστημα 
όπου αυτό απαιτείται και υπάρχει. 

 

Προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο των εξετάσεων  και αναλυτών και όχι για μέρος αυτών. Ο 
συνοδός εξοπλισμός πραγματοποιεί το σύνολο των εξετάσεων  και όχι μέρος  αυτών.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.502.017,44€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24% 
(2.017.756,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται σε 36 μήνες, με δυνατότητα μονομερούς 
προαίρεσης μέχρι του ποσού των 600.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (744.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει 
βέλτιστης ποιότητας-τιμής στο σύνολο των εξετάσεων , συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων. 

Σε περίπτωση που η τριετής σύμβαση εμφανίζει υπόλοιπο ποσού και ποσοτήτων κατά την ημερομηνία 

λήξης της, και εφόσον οι ανάγκες προμήθειας αντιδραστηρίων εξακολουθούν να υφίστανται, αυτή μπορεί 
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να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της 

σύμβασης αλλά όχι πάνω από 2 έτη. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» έτσι όπως τροποποιούμενος ισχύει 

• του ν. 4782/2021 (Α΄36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

• του άρθρου 4 του π.δ.118/07 (Α΄150) 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

•  του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

• του π.δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

• του π.δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• του π.δ.39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.  

• της με αρ.57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
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• της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

• Της υπ’ αριθμ.ΔΥ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης 

παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών 

και υπηρεσιών υγείας (αρ.3 Ν.3580/ 2007). 

• Της υπ. αρ.Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων». 

• Της υπ’ αριθ. Π1/2390 - 16/10/2013 - Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

•  Την υπ΄αριθμ. 33199/20-5-21 απόφαση του Διοικητή  της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου περί 

έγκρισης σκοπιμότητας και διενέργειας του διαγωνισμού.  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 02/07/21 ημέρα   Παρασκευή και ώρα 

14:00μμ 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 

την 08/07/21 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/05/2021  

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών 35 

ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης) 

Το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει 

γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4412/2016. 

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr,. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Τοπικό Τύπο, στις εφημερίδες: 

Κοινωνική του Πειραιά  

Δημότης  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη της δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

•       Η με αριθμ. 2021/S 099-260843 προκήρυξη σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη  

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

• Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6)  ημέρες  πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

http://www.promitheus.gov.gr/




12 

 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 

στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
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για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από 

τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Οι εγγυητικές επιστολές θα συνταχθούν σύμφωνα με τα Υποδείγματα στο Παράρτημα VI της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον 

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.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. (άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4412/2016)  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο ποσό ίσο με το 2% του της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. και 

συγκεκριμένα 40.355,12€ 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 08/08/2022,  άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες , σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 

171).  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.6, 2.2.7  καθώς και στο άρθρο 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 73 του Ν. 4412/2016)  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους (άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 44122016)  :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και   
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3.    Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
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καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  καθώς και στα δικαιολογητικά κατακύρωσης).  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  
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2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017 και  2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 

την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) 

έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 

του ιδίου άρθρου στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια επιλογής  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
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μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων , στην περίπτωση που η δημοσίευση 

των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης των τριών (3) τελευταίων 

ετών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα 

σχετικά με την αιτούμενη προμήθεια, για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο 

τριών (3) ισολογισμών, υποβάλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή άλλα σχετικά επίσημα στοιχεία 

που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. Όσοι από το νόμο δεν έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης 

ισολογισμού, θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή τους να δηλώνουν τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 

συνυποβάλλοντας νόμιμα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας εισοδήματος ή 

εκκαθαριστικών ΦΠΑ) για τα αντίστοιχα έτη. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα – Εμπειρία  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού οφείλουν να καταθέσουν: 

Α) Τουλάχιστον τρεις συμβάσεις  προμηθειών πάσης φύσης αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό  που 

έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, ως συμβάσεις νοούνται προμήθειες πάσης 

φύσεως αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό  καθώς και οι παρατάσεις αυτών ανεξαρτήτως 

προϋπολογισμού. 

Β) το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς , ιδίως τους υπευθύνους  για τον έλεγχο της ποιότητας – που 

διαθέτουν, 

Γ) τα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

που διαθέτουν 
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Δ) μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης (ISO 14001:2015), EMAS (Εco-

Management and Audit Scheme ) ή ισοδύναμα πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Α) Απαιτείται ο Οικονομικός Φορέας να διαθέτει πιστοποιητικά, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ 

μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής 

και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.) αυτά πρέπει να βασίζονται  στα σχετικά ευρωπαϊκά ή 

διεθνή πρότυπα (π.χ. EN ISO 9000, EN ISO 22000. EN ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί  από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  

Β)Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να 

προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να 

επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν 

είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα,  πρέπει να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία 

να έχουν εκδοθεί  από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών 

Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 

ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί  η συμμόρφωση των προϊόντων  με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας 

(ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα 

πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 





21 

 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.(άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 4412/2016). 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 & 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ , το 

οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ  καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 

από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του  άρθρου 7 της παρούσας 

διακήρυξης. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Χρόνος  υπογραφής του ESPD  

Το ESPD κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών.»  

Υπογραφή του ESPD από αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς  

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, οι αλλοδαποί 

οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν το ΕΕΕΣ με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
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υπογραφής, αλλά μπορούν να το αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 

χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, 

στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων  

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά  

• βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

• Συµφερότερη  προσφορά  είναι  εκείνη  που  παρουσιάζει  τον  µικρότερο  λόγο  (Λ)  

της  τιµής  της προσφοράς (συγκριτικής ) προς τη βαθµολογίας της. 

• Λ = Συγκριτική τιµή/Σταθµισµένη βαθµολογία. 

• Συγκριτική τιµή = Συνολική προσφερθείσα τιµή για το σύνολο των εξετάσεων όλων των 

Κέντρων Υγείας. 

• Η βαθµολογία θα γίνει σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα αξιολόγησης προσφορών 

αναλυτών και αντιδραστηρίων για το σύνολο των αναλυτών. 
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2.3.1.1 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Α/Α 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

 ΟΜΑ∆Α Α.  

  

  

1. Αναλυτές (Συνοδός εξοπλισμός)   

 i. Ποιότητα, Τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας, 

συμμόρφωση προς πρότυπα και ισχύουσες διατάξεις 

 

15% 

Από 100 

βαθμούς 

το 

ελάχιστο 

έως 120 

βαθμούς 

το μέγιστο  

 ii. Απλότητα στον χειρισµό και την λειτουργία του οργάνου, 

αυτοματισμοί, συµβατότητα µε τρέχουσες µεθόδους, λογισμικό 

φιλικό προς το χρήστη, ύπαρξη συστήµατος ασφαλείας 

προσωπικού και προστασίας περιβάλλοντος. 

 

15% 

Από 100 

βαθμούς 

το 

ελάχιστο 

έως 120 

βαθμούς 

το μέγιστο 

2. Αντιδραστήρια:   

 iii. Ποιότητα και πλήρης συµβατότητα µε τα αντίστοιχα όργανα 

(αναλυτές), αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιµότητα των 

αποτελεσµάτων, συμμόρφωση προς πρότυπα και ισχύουσες 

διατάξεις, πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου 

 

20% 

Από 100 

βαθμούς 

το 

ελάχιστο 

έως 120 

βαθμούς 

το μέγιστο 

 iv. ∆ιάρκεια χρήσης,  συνθήκες συντήρησης , σταθερότητα επί του 

αναλυτή. 

10% Από 100 

βαθμούς 

το 

ελάχιστο 

έως 120 

βαθμούς 

το μέγιστο 
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 i. Συσκευασία (µικρό µέγεθος), καταλληλότητα – σηµάνσεις, 

προστασία από επιµολύνσεις - αλλοιώσεις). 

 

10% 

Από 100 

βαθμούς 

το 

ελάχιστο 

έως 120 

βαθμούς 

το μέγιστο 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α. 70%  
 ΟΜΑ∆Α Β.  

  

 

1. 
Α) Εκπαίδευση προσωπικού-χειριστών για τους αναλυτές, ύπαρξη 

οργανωμένου τµήµατος επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης. 

 

15% 

Από 100 

βαθμούς 

το 

ελάχιστο 

έως 120 

βαθμούς 

το μέγιστο 

 Β) Εγγυήσεις για την Τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εργασία για 

τους αναλυτές, χρόνος προσέλευσης τεχνικού, δυνατότητα τεχνικής 

υποστήριξης μέσω διαδικτύου. 

 

 

10% 

Από 100 

βαθμούς 

το 

ελάχιστο 

έως 120 

βαθμούς 

το μέγιστο 

  Γ) Προηγούµενη εµπειρία και συµβατική συµπεριφορά στη διάθεση 

παροµοίων Αντιδραστηρίων και Αναλυτών. 

 

5% 

Από 100 

βαθμούς 

το 

ελάχιστο 

έως 120 

βαθμούς 

το μέγιστο 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β.ΟΜΑ∆ΑΣ 30%  
 ΣΥΝΟΛΟ Α & Β ΟΜΑ∆ΑΣ 100%  

 

 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Α. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης 

για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.  
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Β. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής ή κατά παρέκκλιση των 

απαιτήσεων της Διακήρυξης υποβολή δικαιολογητικών  του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική προσφορά» και του Φακέλου «Οικονομική προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Γ. Η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς  στο φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής- Τεχνική προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων 

και οδηγεί υποχρεωτικά  σε απόρριψη της προσφοράς.  

Δ. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

καταληκτικής υποβολής των προσφορών. 

Ε. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. (Ν. 4412/16 άρθρο 92). 

Στ. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δύναται να προσκληθούν, εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή για 

παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωση των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει. Η εν λόγω 

συμπλήρωση ή διευκρίνηση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια την μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 

υποβολή εγγράφων προκειμένου για την συμμόρφωση με τους όρους της Διακήρυξης. Εν λόγω 

διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις (διορθώσεις τυπικών λαθών ή ήσσονος σημασίας παραλείψεων των 

προσφορών), γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

Ζ. Όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις ή Υπεύθυνες δηλώσεις που περιλαμβάνονται στις προσφορές δεν 

χρειάζεται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής, και πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά από τους 

έχοντες υποχρέωση προς τούτο, ήτοι από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 

όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Επιπλέον , απαιτείται, επί ποινή 

αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία να 

είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών (Ν. 4250/14). 

Η. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 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.  

Θ. Σε περίπτωση συνυποβολής στην προσφορά, από υποψήφιο οικονομικό φορέα, στοιχείων και 

πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα 

έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο εν λόγω οικονομικός φορέας οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών με 

χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 





26 

 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν  γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν 

διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές 

αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Εφόσον 

ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, 

στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  Δεν χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές οι 

πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και 

τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ου χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. (Ν. 4412/16) 

Ι. Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων και σε έντυπη μορφή, τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή και 

έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Σύστημα.   

Ια. Έντυπα δικαιολογητικά- προσφορές που περιέρχονται στην 2η Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου με 

οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του διαγ/σμού  ή τον προκαθορισμένο χρόνο, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, προ της 

εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη Διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις 

άλλες που κατατίθενται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. (ν. 4412/16 άρθρο 96).  

Ιβ. Έντυπα δικαιολογητικά-προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 2η Υ.Πε Πειραιώς και 

Αιγαίου με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους προμηθευτές χωρίς να 

αποσφραγίζονται (Ν. 4412/16 άρθρο 96). 

Ιγ. Τα έντυπα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή 

προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε 

αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν  

διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Ιδ. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4250/14 

άρθρο 1.  

Ιε. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 

της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Ιστ. Δύναται να ζητηθούν από τους συμμετέχοντες και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 

την ορθή διεξαγωγή της (Ν. 4412/16 άρθρο 79).  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. ( Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 

4412/2016) 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,( άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης) σύμφωνα 
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με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 

από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν  (άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016): 

 

 Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και 

τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σε μορφή pdf (ΥΑ 56902/215/2017) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη. 

Σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ESPD)”  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403

629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61. 

Σε περίπτωση μη υποβολής (ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης υποβολής) του ΕΕΕΣ, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Β) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη  από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα  ή 

ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται: 

a. Οι οικονομικοί φορείς έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

b. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας Διακήρυξης των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

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

d. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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e. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον 

επιλεγούν.  

f. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύονται για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

g. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον 

τους ζητηθεί. 

Γ) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 

τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 

υπογραφή. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI )  

  

 

2.4.3.2    

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

H τεχνική προσφορά, ψηφιακά  υπογεγραμμένη,  θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές 

Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Eπιπλέον θα πρέπει: 

Α. να προσκομιστεί υπεύθυνη , ψηφιακά υπογεγραμμένη  από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού 

φορέα  ή ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται 

- ότι η τεχνική προσφορά  συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές  της 

Διακήρυξης , περί των οποίων ο οικονομικός φορέας , έλαβε γνώση και αποδέχεται,  

- η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και το τόπο 

εγκατάστασής της, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν,  

- η επιχειρηματική μονάδα , στην οποία θα κατασκευαστεί  το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο 

εγκατάστασής της, εφόσον δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του επιχειρηματική 

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

η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος  και ότι ο νόμιμος 
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εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίο έγινε αποδοχή.  

Β. να επισυναφθούν πιστοποιητικά (του συμμετέχοντος, αλλά και του κατασκευαστή του τελικού 

προϊόντος), και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE.  

Oι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης  που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  

2.4.3.3. 

α. Ο σφραγισμένος φάκελος της ανωτέρω παραγράφου 2.4.2.5.  με τον οποίο θα προσκομίζονται τα 

στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική προσφορά» και σε έντυπη μορφή, περιέχει 

διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που θα 

είναι συραμμένα και αριθμημένα κατά φύλλο και συνεχή αρίθμηση. 

Σε περίπτωση που τα έντυπα τεχνικά στοιχεία  της προσφοράς  δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου 

όγκου  να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα  (ομοίως σε σφραγισμένο 

φάκελο), με την συμπληρωματική ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 

φακέλου.  

Β. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων, αποτελεί λόγω απόρριψης της προσφοράς.  

Γ. Τα ηλεκτρονικά τυχόν υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), που δύναται να υποβάλλονται  

στην ελληνική  ή άλλη γλώσσα (Ν. 4412/16, άρθρο 92), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από 

τον κατασκευαστικό οίκο/εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται , επί ποινή 

απόρριψης, από Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα,  στην οποία θα 

δηλώνεται ότι προδιαγραφές και τα λοιπά στοιχεία των εν λόγω φυλλαδίων ταυτίζονται με τα στοιχεία 

των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus)  του κατασκευαστικού οίκου/εκδότη ή ότι είναι τα επίσημα τεχνικά 

φυλλάδια (Prospectus), του κατασκευαστικού οίκου/εκδότη. Τα ανωτέρω τεχνικά φυλλάδια επειδή είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα είτε  από τον προσφέροντα βάσει της ανωτέρω Υ.Δ, εξαιρούνται από την 

υποχρέωση προσκόμισής τους σε έντυπη μορφή.  

Προσοχή: Σε περίπτωση που στην τεχνική προσφορά αναγράφονται τιμές , η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η τιμή δίνεται σε ευρώ για το συνολικό αντικείμενο της παρούσας.  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
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προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα 

που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,  

όπως ορίζεται κατωτέρω και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙV της διακήρυξης 

Ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει -με ποινή απόρριψης- 

συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της 

παρούσας.  

Στον υποφάκελο τοποθετούνται -με ποινή απόρριψης- τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Στην 

οικονομική προσφορά θα αναγράφεται επίσης το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα 

προσφερόμενα είδη και θα βαρύνει την αναθέτουσα αρχή, καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

Πιο συγκεκριμένα: 

α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία 

πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, τέλη, 

δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του 

ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση 

των προσφορών. 

γ. Στη διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, στα συνημμένα αρχεία, επισυνάπτεται και ο πίνακας ζητούμενων 

ειδών, ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί σε κάθε προσφορά (σε όποια μορφή 

επιτρέπει το σύστημα, είτε excel είτε pdf). 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και γ) η τιμή υπερβαίνει 

τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 

του άρθρου 26 του ν. 4412/2016).   

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 

(12)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
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τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών (Άρθρο 91 του ν. 4412/2016) 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, (Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 

καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 όπως ισχύουν) 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

Ι) των οποίων η τιμή είναι άνω του Παρατηρητηρίου Τιμών (εφόσον υπάρχουν κατά την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών).  
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών   

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

−      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» την 08/07/2021 και ώρα 10:00π.μ. 

− Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 

της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου1. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 

για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

 
1 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή2 προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») 

επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες3. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 

τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς . 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή και  την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών 

των οικονομικών φορέων.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 

 
2 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
3 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες4. Κατά της εν λόγω 

απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο ανάδοχο»), 

να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,.  

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του 

Συστήματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με την 

παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα  εντός (3) εργασίμων     ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή  ακριβές αντίγραφο  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14) στην αρμόδια υπηρεσία, σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος 

παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα 

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και  με απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους. Τα δικαιολογητικά αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία 

από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο 

άρθρο 7 της παρούσας:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή του5 πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος 

τους αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα 

 
4 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
5 Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος στο άρθρο 80 Ν.4412/16   
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της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 

(IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 (2) Πιστοποιητικό  που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή του6 πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν 

έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

 (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους ,άλλως ,στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την 

υποβολή τους7 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες  μέρες από 

την υποβολή του8, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 

τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

 
6 Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12  στο άρθρο 80 Ν.4412/16   
7 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
8 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
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(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες  ημέρες πριν  από την 

υποβολή τους9  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  ΄καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

• Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η 

αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο 

σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

• Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου 

ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό 

του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η 

εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που 

έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

• Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 
9 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
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• Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη 

μετάφραση10   

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

(7) Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας  

Προς απόδειξη  της   Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και της  τεχνικής ικανότητας  

του προσφέροντος 

• Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας. Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο δικαιολογητικό, από τα οποία 

να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους είναι μεγαλύτερο από 

1.500.000,00€ .  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 1.500.000,00€ 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί 

του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων χρήσεων με 

αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής διάταξης 

κλπ). 

 
10 Παρ 7αβ άρθρου 43 Ν.4605/19 





41 

 

• Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας. Ελάχιστη προϋπόθεση  τεκμηρίωσης  

τεχνικής εμπειρίας , αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει συνάψει (σε ιδιωτικό ή 

δημόσιο τομέα), τρεις (3) αντίστοιχες με την προκηρυσσόμενη, προμήθειες, τα τελευταία τρία (3) 

έτη, επιτυχώς.  Αντίστοιχη προμήθεια  ορίζεται η προμήθεια πάσης φύσεως αντιδραστηρίων με 

συνοδό εξοπλισμό τον αναλυτή ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. Εάν η προμήθεια  υλοποιήθηκε σε 

δημόσιο φορέα, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής συνεργασίας που έχει 

συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή μαζί με τις αναρτημένες στο 

ΚΗΜΔΗΣ σχετικές συμβάσεις. Εάν η προμήθεια υλοποιήθηκε σε  Ιδιωτικό Οργανισμό, ως στοιχείο 

τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο 

Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μαζί με τη σχετική Σύμβαση. 

(8)Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και 

με απαιτούμενα συστήματα η πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

(9)Ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα στις 

ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει  την δάνεια ικανότητα του ( τεχνική 

/οικονομική ) στον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το προβλεπόμενο χρόνο 

υλοποίησης της προμήθειας. 

(10)Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων ,που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του11   από το οποίο να προκύπτουν 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής.» .12  

Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  μπορεί να 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης13, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά  την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

Η ανωτέρω ρύθμιση  καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες, κατά το 

χρόνο έναρξης ισχύος του Ν.4605/19 ( ήτοι 1-4-2019 )14δεν έχει εκδοθεί πράξη κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων ( 

δάνεια ικανότητα ) ,οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και 

 
11 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
12 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει διαδικασίες που εκκινούν από 13-

11-2017 και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   
13 Παρ 7αβ άρθρου 43 Ν.4605/19 
14 Παρ 46 άρθρου 43 Ν.4605/19  
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ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, οφείλει να δηλώσει τα τμήματα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο  και  η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας  

διακήρυξης  και με τη προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου  , εφόσον το(α) 

τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 

σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα 

έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) Όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 

Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 

εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και 

β) Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 

συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
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του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 

και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106. 

 

  3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
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Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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3.6  Εχεμύθεια 

1. Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς 

και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των 

τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών, εκτός αν 

προβλέπεται άλλως στο Ν. 4412/2016 ή σε άλλες διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του Π.Δ.. 28/2015 (Α' 

34) και στο άρθρο 24 του Ν. 2121/1993 (Α' 25) και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με 

τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των 

προσφερόντων.  

2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του ΠΔ 28/2015 (Α'34). 

3.7   Συμπλήρωση  - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες υποψηφίους αναδόχους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες 

ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης, ιδίως δε η παράλειψη 

μονογραφών, η διακεκομμένη αρίθμηση, τα ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου 

και των υποφακέλων των προσφορών, οι λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 

προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης ή της διακήρυξης, που δεν επιφέρουν 

έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, η 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

Ν.4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, η διαφοροποίηση 

της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 

θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της διακήρυξης. Η συμπλήρωση ή η 

διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 
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αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο 

τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 

έχουν ήδη υποβληθεί. 

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οι-

κονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, 

επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα, τα οποία η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα 

την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά, σε σχέση προς τις λοιπές. 

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων σε προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός 

του από τη διαδικασία λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
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3.8. Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές 

1. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει 

ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 

έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι 

προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και 

το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. 

2. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς 

μεταβολές, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, που επήλθαν στο πρόσωπο του 

προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, 

που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016, ενώ εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη 

περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού 

αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

3.9. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: 

 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι, σε όλα τα 

στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 

θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά 

και μετά τη λήξη αυτής.  

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του αναδόχου μέχρι τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας 

ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση κοινοπραξίας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του 

Προσαρτήματος Β' του Ν. 4412/2016. Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται στα έγγραφα της 

σύμβασης (Άρθρο 18 του Ν. 4412/2016). 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγύησης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιούμενος 

ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. (Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016) 

 Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 

αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 

διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 

νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της 

παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται  κατά τη διάρκειά της: 1. όσον αφορά  στον αριθμό των Αναλυτών ο 

οποίος μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση μεταστέγασης,  συγχώνευσης ή κατάργησης  εργαστηρίων χωρίς 

να τροποποιείται  το συνολικό οικονομικό τίμημα  και χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή 2.  όπως προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις  του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  , ως άρθρο 201 του ανωτέρω Νόμου.   

Επιπλέον με τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου ο αριθμός τον αναλυτών (συνοδού εξοπλισμού) μπορεί να 

αυξηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και 

χωρίς να τροποποιείται το συνολικό οικονομικό τίμημα. 





50 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της 

σύμβασης) 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
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α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  (Άρθρο 205 του ν. 

4412/2016) 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η 

Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) 15  του ν. 4412/2016 και 

του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική 
προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του, σύμφωνα με το αρθ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις 
διατάξεις του αρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση 
τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο 
Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 ΠΔ 39/17). 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 
Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση 
Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική 
διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην 
ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 
15 Όπως τροποποιήθηκαν . από τις § 41,42, 43 ,45 άρθρου 43 Ν.4605/19 
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από 
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δημοτικό 
συμβούλιο , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση 
της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 
αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να 
πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία  το συνοδό εξοπλισμό  σε δύο μήνες 

από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το πρόγραμμα εγκατάστασης , επίδειξης και εκπαίδευσης  θα 

καταρτιστεί  σε συνεννόηση με τους υπευθύνους. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συνοδού 

εξοπλισμού μπορεί να παραταθεί  για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους λειτουργικών αναγκών με 

απόφαση του Οργάνου Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.  

6.1.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά (Αντιδραστήρια -Αναλώσιμα) στο τόπο όπως αυτός 

θα ορίζεται από τα δελτία παραγγελίας  που αποστέλλονται από τη 2η Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου το 

αργότερο εντός (5) πέντε εργασίμων ημερών  από τη κοινοποίηση της παραγγελίας.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

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

ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία,  την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την 

επιτροπή παραλαβής,  για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  
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Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206, 207  του Ν. 4412/2016. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική και θα γίνεται στις αποθήκες των Εργαστηρίων κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι 

σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία της 2ης Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου και θα γίνεται το αργότερο μέσα 

στην προβλεπόμενη από τη σύμβαση προθεσμία παράδοσης.  

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα 

συγκροτηθεί  σε κάθε μονάδα υγείας για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Ο 

ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις που προβλέπονται 

από τους όρους της διακήρυξης.  

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη.  

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Kατά το στάδιο της αξιολόγησης, οι προμηθευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επίδειξης διενέργειας 

των εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά και αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή 

αξιολόγησης.  
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6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας (Άρθρο 215 του ν. 4412/2016) 

Δεν απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη 

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΟΟΥ 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
Δ. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ 

 
Ν. ΜΠΕΛΕΣΗΣ 

 
ΣΠ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

  
Χ. ΡΟΪΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προμήθεια αντιδραστηρίων Βιοχημικού αναλυτή  με συνοδό εξοπλισμό για χρονικό διάστημα 
τριών (3) ετών, για τις ανάγκες  των δημοσίων δομών  της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  της 
2ης Υγειον. Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου,   

προϋπολογισθείσας δαπάνης  2.502.017,44€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (2.017.756,00€ 
χωρίς ΦΠΑ) ,  με κριτήριο κατακύρωσης τη ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  με δυνατότητα προαίρεσης 
μέχρι του ποσού  600.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (744.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),  

 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιούμενος ισχύει σήμερα. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Β΄ 

ΤΜΗΜΑ : Κ.Υ. , ΜΥ που θα εγκατασταθούν ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 
 

Α/Α ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

1 Κ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ 

2 Κ.Υ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 

3 Κ.Υ. ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 

4 Κ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΣ 

5 Κ.Υ. ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ 

6 Κ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ (2 ΑΝΑΛΥΤΕΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

7 Κ.Υ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

8 Κ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   ¨2¨ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

9 Κ.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

10 Κ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ 

11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ΄ 

ΤΜΗΜΑ : Κ.Υ. , ΜΥ &. που θα εγκατασταθούν ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 

Α/Α ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
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1 Κ.Υ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

2 Κ.Υ. ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

3 Κ.Υ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

4 Κ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  ¨2¨ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5 Κ. Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ   ¨1¨ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

6 Κ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ 

7 Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ 

8 Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΣ 

9 Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΣ 

10 Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

11 Κ.Υ. ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

12 Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑ 

13 Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΣ 

14 Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΣ 

15 Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑ 

16 Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ   ¨2¨ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

17 Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ 

18 Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΣ 

19 Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΣ 

20 Ε.Κ.Υ.Κ.Κ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 

21 Π.Π.Ι. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 

22 Κ.Υ. ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΣ 

23 Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ ΠΑΤΜΟΣ 

24   Κ.Υ. ΙΟΥ ΙΟΣ 

25   Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΜΟΡΓΟΣ 

                 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το τόπο αρχικής εγκατάστασης του 

συνοδού εξοπλισμού σε άλλη μονάδα της αρμοδιότητας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου 

σύμφωνα με τις ανάγκες της.         

 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

Α/Α ΚΕΟΚΕΕ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ 

(ΤΥΠΟΣ Β & Γ) 

1 11.02.01.13.001 Σάκχαρο 110.010 
2 11.02.01.04.001 Ουρία ορού,ούρων 128.090 
3 11.02.01.07.001 Κρεατινίνη ενζυμική ορού,ούρων 84.610 

4 11.01.01.10.001 AST/GOT 123.060 
5 11.01.01.03.001 ALT/GPT 123.060 
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6 11.01.01.13.001 CK 44.360 
7 11.01.01.19.001 LDH 55.760 
8 11.01.01.05.001 Αλκαλική φωσφατάση 66.600 
9 11.01.01.07.001 Αμυλάση 20.800 
10 18.11.01.09.001 CRP 31.780 
11 11.01.01.16.001 γ-GT 109.150 
12 11.02.01.03.001 Χολερυθρίνη Ολική 32.090 

13 11.02.01.03.002 Χολερυθρίνη άμεσος 20.860 
14 11.02.01.05.001 Χοληστερίνη 99.100 
15 11.02.01.15.001 Χοληστερίνη HDL 101.620 
16 11.02.01.21.001 Χοληστερίνη LDL 99.170 

17 11.02.01.31.001 Τριγλυκερίδια 111.000 
18 11.03.01.03.001 Ασβέστιο 41.960 

19 11.03.01.08.001 Φωσφώρος 26.820 
20 11.02.01.16.001 Σίδηρος 77.500 
21 11.03.01.07.001 Μαγνήσιο 21.420 
22 11.02.01.30.001 Πρωτεϊνες ολικές 26.305 
23 11.02.01.01.001 Αλβουμίνη 22.035 
24 12.07.01.02.001 Φερριτίνη 22.110 

25 11.02.01.32.001 Ουρικό οξύ  ορού,ούρων 107.680 
26 11.01.01.14.001 CK-MB 8.210 
27 11.02.01.14.001 HbA1c 41.210 
28 12.01.03.01.002 Urine/CSF PROTEIN 1.570 
29 12.01.03.01.001 Μικροαλβουµινη ούρων 600 
30 18.11.01.05.001 ASTO 2.100 

31 18.11.01.10.001 RF 4.010 
32 18.01.01.01.001 Ανοσοσφαιρίνη IgA 390 
33 18.01.01.05.001 Ανοσοσφαιρίνη IgG 390 
34 18.01.01.07.001 Ανοσοσφαιρίνη IgM 390 
35 11.04.01.06.001 Κάλιο 110.450 

36 11.04.01.07.001 Νάτριο 110.450 
37 11.04.01.03.001 Χλώριο 1.200 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ       1.987.940 
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                              ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 

Α
/Α

Ε
Ι∆

Ο
Σ

 Ε
Ξ

Ε
Τ

Α
Σ

Η
Σ

Μ
. Υ

γε
ία

ς 
Α

ιγ
ά

λε
ω

Μ
. Υ

γε
ία

ς 
Δ

ρ
α

π
ετ

σ
ώ

να
ς

Μ
. Υ

γε
ία

ς 
Χ

ίο
υ

Μ
. Υ

γε
ία

ς 
Μ

υ
τι

λή
νη

ς

Μ
ο

νά
δ

α
 Υ

γε
ία

ς 
Ρ

ό
δ

ο
υ

Μ
. Υ

γε
ία

ς 
Π

ει
ρ

α
ιά

 (
Ο

ίκ
ο

ς 
Ν

α
ύ

το
υ

)

Μ
. Υ

γε
ία

ς 
Α

γί
α

ς 
Σο

φ
ία

ς

Μ
. Υ

γε
ία

ς 
Π

ερ
ισ

τε
ρ

ίο
υ

 2

Μ
. Υ

γε
ία

ς 
Α

γί
ω

ν 
Α

να
ρ

γύ
ρ

ω
ν

Μ
. Υ

γε
ία

ς 
Ν

ίκ
α

ια
ς

Ν
ο

σ
ο

κο
μ

εί
ο

 Κ
α

ρ
π

ά
θ

ο
υ

ΣΥ
Ν

Ο
Λ

Ο
 Γ

ΙΑ
 Μ

Η
Χ

Α
Ν

Η
Μ

Α
 Τ

Υ
Π

Ο
Υ

 Β

1 Σάκχαρο 2.800 2.800 2.800 2.800 1.700 11.500 8.500 12.300 7.500 4.000 2.900 59.600

2 Ουρία ορού,ούρων 3.000 1.200 6.100 6.100 2.000 12.300 9.000 12.200 8.000 7.000 3.300 70.200

3

Κρεατινίνη ενζυμική 

ορού,ούρων 2.600 1.200 2.700 2.700 1.200 6.300 7.600 6.000 5.000 4.600 1.800 41.700

4 AST/GOT 3.600 3.500 2.800 2.800 1.400 12.500 8.000 14.600 7.800 8.000 2.200 67.200

5 ALT/GPT 3.600 3.500 2.800 2.800 1.400 12.500 8.000 14.600 7.800 8.000 2.200 67.200

6 CK 1.900 680 670 670 680 3.200 3.800 5.700 2.700 2.100 600 22.700

7 LDH 650 680 2.400 2.400 450 4.400 3.300 4.600 5.000 3.700 1.000 28.580

8 Αλκαλική φωσφατάση 650 680 1.200 1.200 1.100 5.900 6.400 6.400 5.500 3.500 1.000 33.530

9 Αμυλάση 600 470 330 330 100 660 780 2.500 400 680 600 7.450

10 CRP 750 650 660 660 700 4.300 4.100 3.500 700 700 1.000 17.720

11 γ-GT 3.200 2.900 2.500 2.500 2.000 8.500 9.000 12.000 8.000 8.000 3.000 61.600

12 Χολερυθρίνη Ολική 1.400 420 1.200 1.200 680 2.500 1.500 1.400 1.500 1.400 400 13.600

13 Χολερυθρίνη άμεσος 1.400 550 620 620 630 1.200 1.500 1.000 0 700 100 8.320

14 Χοληστερίνη 2.800 1.600 1.600 1.600 1.700 9.500 8.500 11.000 5.200 6.500 2.400 52.400

15 Χοληστερίνη HDL 2.800 3.500 3.500 3.500 2.800 12.500 4.800 11.000 10.000 9.800 2.000 66.200

16 Χοληστερίνη LDL 3.900 3.200 3.500 3.500 2.200 10.800 15.000 10.800 7.500 7.500 600 68.500

17 Τριγλυκερίδια 2.800 1.650 1.700 1.700 1.700 11.800 12.500 13.600 5.300 11.000 2.800 66.550

18 Ασβέστιο 1.400 780 1.300 1.300 1.400 6.000 5.500 3.500 2.500 1.400 300 25.380

19 Φωσφώρος 500 200 450 450 620 5.000 2.500 3.500 520 1.300 300 15.340

20 Σίδηρος 3.000 2.200 1.500 1.500 3.700 8.500 7.000 11.000 4.300 6.800 3.000 52.500

21 Μαγνήσιο 650 150 2.200 2.200 390 1.200 1.700 1.800 650 520 300 11.760

22 Πρωτεϊνες ολικές 530 180 900 900 450 3.800 3.000 450 2.300 1.400 600 14.510

23 Αλβουμίνη 710 390 710 710 450 3.800 3.800 450 0 1.600 300 12.920

24 Φερριτίνη 680 380 1.700 1.700 750 0 3.300 1.300 680 710 300 11.500

25

Ουρικό οξύ  

ορού,ούρων 3.400 2.300 1.300 1.300 1.400 8.000 15.000 11.800 6.500 8.500 3.000 62.500

26 CK-MB 220 0 670 670 100 150 0 400 260 320 0 2.790

27 HbA1c 2.100 770 720 720 750 5.800 6.400 3.900 5.800 1.800 500 29.260

28 Urine/CSF PROTEIN 0 0 0 0 0 320 500 750 0 0 0 1.570

29

Μικροαλβουµινη 

ούρων 0 0 0 0 200 400 0 0 0 0 0 600

30 ASTO 250 0 0 0 550 650 0 550 0 0 0 2.000

31 RF 320 0 360 360 800 720 0 650 500 0 200 3.910

32 Ανοσοσφαιρίνη IgA 0 0 0 0 0 240 0 150 0 0 0 390

33 Ανοσοσφαιρίνη IgG 0 0 0 0 0 240 0 150 0 0 0 390

34 Ανοσοσφαιρίνη IgM 0 0 0 0 0 240 0 150 0 0 0 390

35 Κάλιο 2.200 1.800 3.500 3.500 2.500 10.800 8.500 11.000 6.900 6.700 3.000 60.400

36 Νάτριο 2.200 1.800 3.500 3.500 2.500 10.800 8.500 11.000 6.900 6.700 3.000 60.400

37 Χλώριο 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000

Σύνολο 1.122.560  
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1 Σάκχαρο 3.600 1.700 4.000 1.700 2.800 1.700 3.800 2.800 1.500 900 2.500 1.200 800 3.800 400 1.500 750 3.700 900 2.800 1.680 1.080 2.000 1.400 1.400 50.410

2 Ουρία ορού,ούρων 5.000 1.200 6.000 1.200 4.000 1.200 4.000 3.000 2.000 900 2.200 1.500 1.100 4.000 400 1.200 750 3.700 1.000 6.100 1.680 960 2.000 1.400 1.400 57.890

3

Κρεατινίνη ενζυμική 

ορού,ούρων 1.700 900 2.200 1.200 4.200 1.200 3.200 3.200 1.500 750 1.700 720 750 3.200 400 800 650 3.500 1.000 2.700 1.680 960 2.000 1.400 1.400 42.910

4 AST/GOT 4.700 1.800 4.600 1.500 3.600 1.500 5.700 3.500 2.500 650 2.500 1.900 750 4.400 400 1.200 650 3.500 690 2.800 1.700 720 2.000 1.200 1.400 55.860

5 ALT/GPT 4.700 1.800 4.600 1.500 3.600 1.500 5.700 3.500 2.500 650 2.500 1.900 750 4.400 400 1.200 650 3.500 690 2.800 1.700 720 2.000 1.200 1.400 55.860

6 CK 2.100 250 1.300 350 1.800 350 1.000 2.100 600 250 1.300 800 600 1.800 100 680 350 650 550 670 800 480 1.000 700 1.080 21.660

7 LDH 2.800 400 520 500 2.500 500 680 2.800 1.300 500 1.800 680 650 2.300 150 550 480 680 390 2.400 800 1.080 2.000 720 27.180

8 Αλκαλική φωσφατάση 2.000 1.200 2.000 1.000 2.300 1.000 2.000 2.800 1.300 550 2.000 750 350 3.200 250 650 500 2.900 600 1.200 1.000 500 2.000 300 720 33.070

9 Αμυλάση 250 400 650 130 900 130 1.900 1.300 600 120 300 200 120 1.500 150 150 120 1.200 380 330 500 500 500 300 720 13.350

10 CRP 1.100 600 680 620 600 620 600 1.100 1.000 350 0 750 650 2.100 0 200 0 750 400 660 0 0 0 200 1.080 14.060

11 γ-GT 4.500 1.800 3.200 1.200 1.800 1.200 4.200 3.000 2.500 900 2.500 1.500 650 4.300 350 680 600 3.500 600 2.500 1.700 720 2.000 250 1.400 47.550

12 Χολερυθρίνη Ολική 1.200 630 600 600 600 600 1.900 1.400 800 300 500 400 0 1.300 0 300 550 1.500 250 1.200 500 1.080 1.000 200 1.080 18.490

13 Χολερυθρίνη άμεσος 500 0 400 600 400 600 1.800 1.300 800 300 500 350 0 650 0 300 0 1.500 0 620 0 0 1.000 200 720 12.540

14 Χοληστερίνη 5.000 1.700 6.500 1.700 2.800 1.700 2.800 2.500 1.600 1.200 2.500 1.700 750 2.800 400 1.200 750 1.500 680 1.600 1.680 1.080 500 1.000 1.080 46.720

15 Χοληστερίνη HDL 4.200 1.200 3.500 800 1.200 800 1.300 1.200 1.200 2.000 1.300 1.300 300 2.000 400 1.000 490 900 650 3.500 1.000 1.100 2.000 1.000 1.080 35.420

16 Χοληστερίνη LDL 6.500 1.700 4.000 800 750 800 800 800 800 2.000 800 0 520 1.300 300 600 500 750 450 3.500 1.000 0 2.000 30.670

17 Τριγλυκερίδια 5.200 1.400 1.700 2.700 2.200 2.700 2.800 2.500 1.500 900 2.500 1.700 680 2.700 400 1.200 750 1.500 1.000 1.700 1.680 960 2.000 1.000 1.080 44.450

18 Ασβέστιο 1.400 1.000 1.300 1.200 600 1.200 900 1.000 600 500 500 650 0 1.200 0 650 350 650 200 1.300 100 480 500 300 16.580

19 Φωσφώρος 1.300 800 1.800 390 300 390 800 750 250 400 400 400 0 800 0 400 250 650 150 450 0 0 500 300 11.480

20 Σίδηρος 2.400 800 5.000 850 1.200 850 900 1.000 650 600 500 650 400 1.200 0 650 400 1.400 550 1.500 1.000 0 2.000 500 25.000

21 Μαγνήσιο 780 200 600 300 300 300 700 680 300 650 0 0 0 650 0 150 400 550 200 2.200 0 0 500 200 9.660

22 Πρωτεϊνες ολικές 2.200 520 750 200 550 200 900 900 650 0 200 325 0 1.000 150 400 250 620 100 900 0 480 500 11.795

23 Αλβουμίνη 300 450 500 130 130 130 1.200 900 680 0 200 325 0 1.000 150 400 250 680 0 710 0 480 500 9.115

24 Φερριτίνη 1.300 650 720 240 0 240 400 400 360 570 0 630 680 650 150 0 0 400 500 1.700 0 0 300 720 10.610

25

Ουρικό οξύ  

ορού,ούρων 4.500 1.300 4.000 1.300 2.400 1.300 3.200 2.400 2.200 800 2.200 1.700 750 3.400 400 1.200 750 2.400 1.000 1.300 1.680 1.080 2.000 1.200 720 45.180

26 CK-MB 300 0 260 0 500 0 400 680 800 100 0 0 60 550 0 350 100 600 0 670 0 0 0 50 5.420

27 HbA1c 3.800 550 1.200 0 800 0 600 600 400 1.300 150 200 0 0 380 300 0 0 450 720 500 0 0 11.950

28 Urine/CSF PROTEIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29

Μικροαλβουµινη 

ούρων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

31 RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

32 Ανοσοσφαιρίνη IgA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Ανοσοσφαιρίνη IgG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Ανοσοσφαιρίνη IgM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Κάλιο 3.900 1.700 1.800 2.800 2.700 2.800 5.200 3.500 2.500 1.000 2.500 1.100 600 4.000 400 1.000 700 3.500 800 3.500 1.800 0 2.000 150 100 50.050

36 Νάτριο 3.900 1.700 1.800 2.800 2.700 2.800 5.200 3.500 2.500 1.000 2.500 1.100 600 4.000 400 1.000 700 3.500 800 3.500 1.800 0 2.000 150 100 50.050

37 Χλώριο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

Σύνολο 865.380  
 
 
Ο αναγραφόμενος αριθμός εξετάσεων στους ανωτέρω πίνακες  είναι ενδεικτικός  και δύναται να 

αυξομειωθεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες εντός του συμβατικού ποσού χωρίς την υπογραφή 

νέας σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μετά την αρχική εγκατάσταση του συνοδού εξοπλισμού να 

ζητήσει μία φορά μετεγκατάστασή για δύο αναλυτές σύμφωνα με τις ανάγκες της με έξοδα του 

αναδόχου. Στη μετεγκατάσταση περιλαμβάνεται και η σύνδεση του μηχανήματος με πληροφοριακό 

σύστημα όπου αυτό απαιτείται και υπάρχει. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται τμηματικά από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες , που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. Β του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των 

υλικών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

Τα εργαστήρια λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός επίσημων αργιών. 

Εκπαίδευση προσωπικού 
Έγγραφη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού των Μονάδων 
Υγείας, πάνω στη λειτουργία του μηχανήματος, χωρίς καμία επιβάρυνση. 
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ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
• Ο   ανάδοχος   αναλαμβάνει  την  υποχρέωση   της παραχώρησης του συνοδού  εξοπλισμού 

για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση της σύμβασης.  

• Το service και τα αναλώσιμα, πέραν των αναφερομένων θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 
Προαίρεση (παράταση ) σύμβασης 
Δυνατότητα παράτασης (9) μηνών με μονομερή απόφαση του οργάνου διοίκησης της 2ης Υγειον. 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού με τις ίδιες συμβατικές 
τιμές και υποχρεώσεις. 
Με σύμφωνη γνώμη του αναδόχου δύναται περαιτέρω παράταση της σύμβασης μέχρι 
εξάντλησης των υλικών και του προϋπολογισμού της σύμβασης για όσα από τα συμβατικά είδη 
δεν έχουν παραγγελθεί εντός του χρόνου ισχύος αυτής. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, 
γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν συμβατικές 
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
Σημειώνεται ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, 
διότι οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες Μονάδων Υγείας, ενώ ο 
προμηθευτής- χορηγητής δεν δικαιούται να αξιώσουν αποζημίωση από τη 2η Υ.Πε σε περίπτωση 
μη προμήθειας- χορήγησης των συμπεριλαμβανομένων στη σύμβαση ειδών, εφόσον οι ανάγκες 
δεν επιβάλλουν αυτό. 
 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της όσον αφορά τον αριθμό των 
Αναλυτών ο οποίος μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί σε περίπτωση μεταστέγασης, συγχώνευσης, 
κατάργησης ή έναρξης λειτουργίας νέων ΜΥ-ΚΥ και όσον αφορά στον αριθμό των εξετάσεων 
σύμφωνα με τις ανάγκες χωρίς να τροποποιείται το συνολικό οικονομικό τίμημα και χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
Δεσμευτικό θεωρείται μόνο το ποσόν της σύμβασης. 
 

Στην   περίπτωση   που   το   ποσόν   της συμβατικής  δαπάνης έχει εξαντληθεί, δε θα 
εκτελούνται παραγγελίες χωρίς προηγούμενη έγκριση  από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
2ης  Υ.Πε. Σε περίπτωση  που χορηγηθούν είδη μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή 
όταν εξαντληθεί η συμβατική δαπάνη, και δεν έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο χορηγητής 
για τη συνέχιση της χορήγησης , η 2η Υ.Πε  ΔΕΝ αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
εξόφλησης της αξίας αυτών. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΕ 1359 του Προϋπολογισμού της 2ης Υγειον. Περιφέρειας 
Πειραιώς & Αιγαίου. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ «2.502.017,61» ΜΕ Φ.Π.Α. 
 
 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)   
(Να  συνταχθεί  φύλλο συμμόρφωσης από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
το  οποίο θα επισυναφθεί στη τεχνική προσφορά) 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
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Η τεχνική περιγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις και τον τρόπο ελέγχου και παραλαβής  των  
υπό  προµήθεια αντιδραστηρίων αυτόµατων Βιοχηµικών Αναλυτών για τις ανάγκες των Κ Υ 
Υγείας της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου. Ως «ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ» φέρονται 
στο εξής όλα τα βιολογικά, βιοχηµικά ή άλλα υλικά που απαιτούνται για τη διενέργεια των 
αιτούμενων εξετάσεων. 

 
2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
2.1 Η συσκευασία θα είναι αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηµατική 
επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας. 
2.2 Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε µονάδα του περιεχοµένου της, 
πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ, στα Ελληνικά ή Αγγλικά, εκτός εάν η 
Υπουργική Απόφαση εναρµόνισης της οδηγίας 98/79/Ε.Κ. ορίζει διαφορετικά : 
2.2.1 Επωνυµία και διεύθυνση  κατασκευαστή.  Εάν  ο  κατασκευαστής  εδρεύει  σε  χώρα  εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυµία και η διεύθυνση του εγκατεστηµένου 
στην κοινότητα εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή. 
2.2.2 Τα στοιχεία που είναι  απολύτως  αναγκαία,  προκειµένου  ο χρήστης να είναι  σε θέση να 
αναγνωρίσει  το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόµενο της συσκευασίας. 
2.2.3 Κατά περίπτωση την ένδειξη ΣΤΕΙΡΟ ή άλλη ένδειξη, µε την οποία επισηµαίνεται η ειδική 
µικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαρότητας. 
2.2.4 Τον κωδικό της παρτίδας, µετά από τη λέξη ΠΑΡΤΙ∆Α ή τον αύξοντα αριθµό. 
2.2.5 Την ηµεροµηνία µέχρι την οποία  το  προϊόν  µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  ασφαλώς,  χωρίς 
υποβιβασµό της επίδοσής του. 
2.2.6 Κατά περίπτωση, ένδειξη, µε την οποία θα επισηµαίνεται ότι πρόκειται για «προϊόν» που 
χρησιµοποιείται in vitro ή µόνο για την αξιολόγηση των επιδόσεων. 
2.2.7 Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισµού. 
2.2.8 Τις ενδεδειγµένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 
2.2.9 Κάθε συσκευασία πρέπει να συνοδεύεται από Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά [οι οποίες 
πρέπει να κατατεθούν στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες], εκτός εάν η υπουργική 
απόφαση εναρµόνισης της οδηγία 98/79/Ε.Κ ορίζει διαφορετικά, με πληροφορίες ως εξής : 
α. Τα στοιχεία της ετικέτας, πλην των 2.2.4 και 2.2.5. 
β. Την ποιοτική και  ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος  και την ποσότητα ή τη 
συγκέντρωσή του   ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου (kit). 
γ. ∆ήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για τη µέτρηση 
ή απαρίθμηση άλλων προϊόντων τα οποία χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το 
διαγνωστικό προϊόν. 
δ. Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης µετά από  την  πρώτη  αποσφράγιση  της  
πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των 
αντιδραστηρίων εργασίας. 
ε. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά µε  την  αναλυτική  ευαισθησία,  την  εξειδίκευση,  την  
ακρίβεια,  την επαναληψιµότητα, την αναπαραγωγιµότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές 
αλληλεπιδράσεις. 
στ. Ένδειξη του τυχόν απαιτούµενου ειδικού εξοπλισµού και πληροφορίες για την αναγνώριση 
του ειδικού αυτού εξοπλισµού, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ορθώς. 
ζ. Τον τύπο του δείγµατος που πρέπει να χρησιµοποιείται, τις ειδικές τυχόν συνθήκες συλλογής, 
προεπεξεργασίας και κατά περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες για την 
προετοιµασία του ασθενούς. 
η. Λεπτοµερή περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος. 
θ. Τη διαδικασία µετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται µε το διαγνωστικό προϊόν, 
συµπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση : 

• Της αρχικής µεθόδου. 

• Των πληροφοριών , που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισµό, ο οποίος 
απαιτείται, πριν από τη χρησιµοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, 
επώαση, έλεγχος οργάνων κλπ.) 
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• Ενδείξεων για το κατά πόσον απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών. 
ι. Κατά περίπτωση, τη µαθηµατική µέθοδο, µε την οποία υπολογίζονται τα µαθηµατικά 
αποτελέσµατα και όπου απαιτείται η µέθοδος προσδιορισµού των θετικών αποτελεσµάτων. 
ια. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες, σχετικά µε: 

• Toν εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των, κατά περίπτωση, 
διαδικασιών επικύρωσης. 

• Αναφορά στον τρόπο βαθµονόµησης του προϊόντος. 

• Τα  µεσοδιαστήµατα  αναφοράς  για  τις  προσδιοριζόµενες  ποσότητες,   
συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής του πληθυσµού αναφοράς που πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη. 

• Αν το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό ή  να  εγκαθίσταται  ή  να  συνδέεται  
µε άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισµό, προκειµένου να λειτουργήσει, σύµφωνα 
µε τον προορισµό του, επαρκή στοιχεία για τα  χαρακτηριστικά  του,  ώστε  να  είναι  δυνατή  
η  επιλογή  των ενδεδειγµένων προϊόντων ή εξοπλισµού που πρέπει να χρησιµοποιούνται, 
προκειµένου να επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλοςσυνδυασµός. 

• Όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του 
προϊόντος και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτοµερή στοιχεία για 
τη φύση και τη συχνότητα της συντήρησης και βαθµονόµησης που απαιτούνται, για να 
εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος. 

• Πληροφορίες σχετικά µε κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισµό που απαιτείται, προτού 
χρησιµοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση, τελική συναρµολόγηση κλπ.) 

• Κατά περίπτωση, λεπτοµερή στοιχεία για τις κατάλληλες µεθόδους επαναποστείρωσης ή 
απολύµανσης. 

ιβ. Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται  για  τους  τυχόν  ειδικούς  και  ασυνήθεις  
κινδύνους που  σχετίζονται µε τη χρησιµοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών προϊόντων, 
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών µέτρων προστασίας, αν το διαγνωστικό προϊόν περιέχει 
ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης πρέπει να εφιστάται η προσοχή των χρηστών στη 
δυνητική µολυσµατική φύση της. 
ιγ. Την ηµεροµηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών χρήσεως. 
 
2.2.10 Μετά την κατακύρωση, ο µειοδότης υποχρεούται να επισηµαίνει επιπλέον κάθε µονάδα 
συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται µε : 

• Τα στοιχεία του προµηθευτή 

• Αριθµό σύµβασης. 

• Την ένδειξη « ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ» 

 
3. ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
3.1.1 Τα υπό προµήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και κατασκευασµένα µε 
τις τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις. 
3.1.2 Εκτός των αντιδραστηρίων πρέπει να παρέχονται και τα λοιπά απαραίτητα αναλώσιµα 
υλικά, όπως πχ. υγρά πλύσης και καθαρισµού, ηλεκτρόδια, οροί ελέγχου και βαθµονόµησης 
κ.τ.λ. 
3.1.3 Με αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή, που 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 απαιτουµένων εξετάσεων, καθώς και η 
προµήθεια των απαιτουµένων υλικών βαθµονόµησης και ελέγχου (standards,controls) σε 
ποσότητες τέτοιες που να µην παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου 

 
3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
Τα υπό προµήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, να πληρούν 
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τους παρακάτω όρους: 
3.2.1 Nα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για την χρήση τους στον 
προσφερόμενο συνοδό εξοπλισμό. 
3.2.2 Να  συνοδεύονται   από  σαφείς  οδηγίες χρήσεως, οι οποίες πρέπει, επί ποινή απόρριψης, 
να κατατεθούν στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες. 
3.2.3 Να έχουν τον κατά το δυνατόν µακρότερο χρόνο λήξεως. 
3.2.4 Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου, όπου τούτο 
προβλέπεται και η HBA1C να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου ανεξάρτητου 
έγκυρου οργανισμού. 
3.2.5 Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία. 
3.2.6 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 προ της λήξεως του και ενώ 
έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεώς του, 
υποχρεούται ο προµηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας. 

3.2.7 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο µε εργαστηριακά 
δεδοµένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την  οριστική  παραλαβή, όσο  και κατά 
την διάρκεια χρήσεως, µετά από σχετική αναφορά του ∆/ντή του Εργαστηρίου, αρκούντος 
τεκµηριωµένη. 
3.2.8 Όλα τα υπό προµήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά την διαδικασία της 
προµήθειας και θα ελέγχονται κατά την διαδικασία της παραλαβής. 
 

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Β’ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ Γ’ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
1.1 Να συνεργάζονται άμεσα, γρήγορα και αξιόπιστα µε τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, 

calibrators και κάθε είδους χρησιμοποιούμενα χημικά, µέσω εφαρμογής των ανάλογων 

προεγκατεστημένων μεθοδολογιών, του κατασκευαστικού οίκου του οργάνου. Οι μεθοδολογίες 

(πρωτόκολλα) να πιστοποιούνται με σήμανση CE από τον κατασκευαστή του αναλυτή και να 

κατατεθούν στην τεχνική προσφορά. (Απαράβατος όρος). 

1.2 Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των αναλυτών που θα προσφερθούν, 

θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιούνται µε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου του 

οργάνου και να παρέχεται αυτόματη ιχνηλάτηση αποτελεσμάτων. (Απαράβατος όρος). 

1.3 Προϋπόθεση αξιολόγησης αποτελεί η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα 

απαντάται µε κάθε λεπτομέρεια και µε την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των 

τεχνικών προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται µε σαφή 

αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. 

(Απαράβατος όρος). 

1.4 Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, που αποδεικνύεται έγγραφα, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται 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 απαιτουμένων εξετάσεων, καθώς και η 

προμήθεια των απαιτουμένων υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου (standards, controls) σε 

ποσότητες τέτοιες που να µην παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εργαστηρίων. 

 
2) ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 
2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΤΥΠΟΣ Β – ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
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1. Να λειτουργούν υπό τάση 220 Volts. 

2. Ο συνοδός εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και συνεχούς 

φόρτωσης δειγμάτων. 

3. Να είναι προηγμένης τεχνολογίας, µε τυχαία επιλογή εξετάσεων (RANDOM ACCESS) 

4. Να έχουν ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 330 φωτομετρικών εξετάσεων την ώρα. 

5. Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών με ταχύτητα τουλάχιστον 

100 εξετάσεων ηλεκτρολυτών την ώρα. 

6. Άμεση και εύκολη μέτρηση των επειγόντων δειγμάτων (STAT) κατά προτεραιότητα. 

7. Να διαθέτουν σύστημα δειγματοληψίας σύγχρονο και ευέλικτο, που να δέχεται 

τουλάχιστον 50 δείγματα σε σωληνάρια ή cups. 

8. Να δέχεται δείγµατα διαφόρων υγρών ταυτόχρονα (ορού, ούρων, πλάσµατος, ολικού 

αίµατος για HBA1C, κλπ) 

9. Να φέρουν ψυγείο ή άλλο σύστημα ψύξης για την ασφαλή συντήρηση των αντιδραστηρίων 

κατά την παραμονή τους στον αναλυτή, μεγάλης χωρητικότητας, τουλάχιστον 40 θέσεων, 

συνεχούς φόρτωσης αντιδραστηρίων, χωρίς να διακόπτεται η εκτέλεση των εξετάσεων. 

10. Να ανιχνεύουν αυτόματα τα επίπεδα αντιδραστηρίων και δειγμάτων και να προειδοποιούν 

για τυχόν έλλειψη αυτών. 

11. Να φέρει σύστημα ανίχνευσης πηγμάτων και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων για 

περιπτώσεις προβλημάτων σε δείγματα ή άλλων προβλημάτων (πχ θρόμβος, λιπαιμικό ή 

ικτερικό δείγμα, φυσαλίδα κλπ). Να περιγραφεί ο τρόπος. Ο χειριστής του οργάνου να 

ειδοποιείται αυτόματα από τον αναλυτή. 

12. Να διαθέτουν σύστηµα ή τεχνολογίες για την αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ δειγµάτων 

(carryover). 

13. Να διαθέτουν σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών, πρόγραμμα ποιοτικού 

ελέγχου (QC) και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων. 

14. Οι καµπύλες βαθµονόµησης αντιδραστηρίων να έχουν κατά το δυνατόν µεγαλύτερη 

διάρκεια και εύρος µέτρησης και να απεικονίζονται γραφικά στην οθόνη. Να υπάρχει 

δυνατότητα σύγκρισης διαδοχικών βαθμονομήσεων. 

15. Να χρησιμοποιούν κυβέττες πλενόμενες ή μίας χρήσεως. Στις περιπτώσεις πλενοµένων 

κυβεττών η εγκατάσταση του συστήματος παροχής ειδικής καθαρότητας νερού που απαιτεί το 

όργανο και το σύστημα απομάκρυνσης των αποβλήτων θα γίνει µε ευθύνη και δαπάνη του 

μειοδότη (να υπάρξει λεπτομερής τεχνική περιγραφή του συστήματος παροχής ειδικής 

καθαρότητας νερού και αποχέτευσης για τους αναλυτές που κάνουν χρήση πλενοµένων 

κυβεττών). Επιπλέον, σε περίπτωση πλενόμενων κυβεττών, η συχνότητα αντικατάστασής τους να 

βεβαιώνεται από έγγραφο του κατασκευαστή του αναλυτή. 

16. Προβλήματα δυσλειτουργίας να επισημαίνονται µε ενδείξεις επί της οθόνης, µε σύντομη 

περιγραφή της αιτίας του προβλήματος και της διαδικασίας άρσης του. Να υπάρχει δυνατότητα 

απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης µέσω διαδικτύου (on line technical support). 

17. Το λογισµικό σύστηµα (πρόγραμμα) των αναλυτών να είναι φιλικό προς τον χρήστη, στα 

ελληνικά, με δυνατότητα διαβαθμιζόμενης πρόσβασης για την ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων των εξεταζομένων και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης (µενού βοηθείας-HELP) 

στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Να διαθέτουν έγχρωμη οθόνη. 

18. Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά µε εκτυπωτή υψηλής 

ταχύτητας σε σελίδα Α4 στην Ελληνική Γλώσσα. Να παρέχεται η δυνατότητα αρχειοθέτησης, 

διαχείρισης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Να παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης σε 

αµφίδροµη επικοινωνία µε το LIS του εργαστηρίου. 
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19. Να παρέχει δυνατότητα πλήρους ιχνηλασιμότητας (traceability) των αποτελεσμάτων με τις 

σχετιζόμενες παρτίδες (lot) αντιδραστηρίων και τις σχετιζόμενες βαθμονομήσεις για τον τον 

εντοπισμό υλικών (αντιδραστηρίων, βαθμονομητών κλπ) υποβαθμισμένης ποιότητας 

(ακατάλληλων), στα πλαίσια συστήματος διαχείρισης ποιότητας του εργαστηρίου. 

20. Εκτός από τις μόνιμες αποθηκευμένες μεθοδολογίες, το λογισμικό του, να διαθέτει πολλές 

(τουλάχιστον 5) ανοικτές θέσεις για προγραμματισμό και εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων. 

21. Τα αντιδραστήρια να είναι συσκευασμένα σε φιαλίδια που φέρουν ετικέτα barcode για 

την αναγνώριση τους από τον αναλυτή και την αποφυγή λαθών. Αντίστοιχα, να υπάρχει 

σύστημα για την αυτόματη εισαγωγή των τιμών των ορών ελέγχου (controls) και των 

βαθμονομητών (calibrators) για την αποφυγή λαθών. 

22. Αποτελέσματα εκτός ορίων να δύνανται να επαναλαμβάνονται αυτόματα μετά από 

υπολογισμένη αραίωση, χωρίς την παρέμβαση χειριστή. 

23. Η τροφοδοσία των αναλυτών σε δείγματα να γίνεται συνεχώς, χωρίς την διακοπή της 

λειτουργίας τους. 

24. Ανάγνωση και προσδιορισμός των προς χρήση αντιδραστηρίων µέσω διάταξης ανάγνωσης 

BARCODE. Το BARCODE αντιδραστηρίων να περιέχει πληροφορίες τόσο για το ID του 

αντιδραστηρίου, όσο και για το ID έκαστου φιαλιδίου αντιδραστηρίου, για λόγους 

ιχνηλασιμότητας. 

25. Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και νερού και 

χαμηλά επίπεδα θορύβου. 

26. Η εκπαίδευση των χειριστών των οργάνων θα γίνει στα εργαστήρια των ΠΕΔΥ/ΚΥ και θα 

βαρύνει τον προμηθευτή. 

27. Τα ζητούμενα από την διακήρυξη τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων αναλυτών 

πρέπει απαραιτήτως να τεκμηριώνονται με παραπομπές σε διαφημιστικά και τεχνικά εγχειρίδια 

ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, αλλιώς δεν θα αξιολογούνται. 

28. Να συνοδεύονται από σύστημα προστασίας από μεταβολές τάσης και διακοπές ρεύματος 

(UPS). 

 
 
3. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΤΥΠΟΣ Γ – ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
 
1. Να λειτουργούν υπό τάση 220 Volts. 

2. Ο συνοδός εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και συνεχούς 

φόρτωσης δειγμάτων. 

3. Να είναι προηγμένης τεχνολογίας µε τυχαία επιλογή εξετάσεων (RANDOM ACCESS) . 

4. Να έχουν ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 180 φωτομετρικών εξετάσεων την ώρα. 

5. Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών με ταχύτητα τουλάχιστον 

100 εξετάσεων ηλεκτρολυτών την ώρα. 

6. Άμεση και εύκολη μέτρηση των επειγόντων δειγμάτων (STAT) κατά προτεραιότητα. 

7. Να δέχεται δείγµατα διαφόρων υγρών ταυτόχρονα (ορού, ούρων, πλάσµατος, ολικού 

αίµατος για HBA1C, κλπ) 

8. Να διαθέτουν σύστημα δειγματοληψίας σύγχρονο και ευέλικτο, συνεχούς φόρτωσης 

δειγμάτων, χωρίς να διακόπτεται η εκτέλεση των εξετάσεων, σε σωληνάρια ή cups. 

9. Να φέρουν ψυγείο ή άλλο σύστημα για την ασφαλή συντήρηση των αντιδραστηρίων κατά 

την παραμονή τους στον αναλυτή, μεγάλης χωρητικότητας, τουλάχιστον 22 θέσεων, συνεχούς 
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φόρτωσης αντιδραστηρίων. 

10. Να ανιχνεύουν αυτόματα τα επίπεδα αντιδραστηρίων και δειγμάτων και να 

προειδοποιούν για τυχόν έλλειψη αυτών. 

11. Να φέρει σύστημα ανίχνευσης πηγμάτων και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων για 

περιπτώσεις προβλημάτων σε δείγματα ή άλλων προβλημάτων (πχ θρόμβος, λιπαιμικό ή 

ικτερικό δείγμα, φυσαλίδα κλπ). Να περιγραφεί ο τρόπος. Ο χειριστής του οργάνου να 

ειδοποιείται αυτόματα από τον αναλυτή. 

12. Να διαθέτουν σύστηµα ή τεχνολογίες για την αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ δειγµάτων 

(carryover) 

13. Να διαθέτουν σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών, πρόγραμμα ποιοτικού 

ελέγχου (QC) και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων. 

14. Οι καµπύλες βαθµονόµησης αντιδραστηρίων να έχουν κατά το δυνατόν µεγαλύτερη 

διάρκεια και εύρος µέτρησης και να απεικονίζονται γραφικά στην οθόνη. Να υπάρχει 

δυνατότητα σύγκρισης διαδοχικών βαθμονομήσεων. 

15. Να χρησιμοποιούν κυβέττες πλενόμενες ή μίας χρήσεως. Στις περιπτώσεις πλενοµένων 

κυβεττών η εγκατάσταση του συστήματος παροχής ειδικής καθαρότητας νερού που απαιτεί το 

όργανο και το σύστημα απομάκρυνσης των αποβλήτων θα γίνει µε ευθύνη και δαπάνη του 

μειοδότη (να υπάρξει λεπτομερής τεχνική περιγραφή του συστήματος παροχής ειδικής 

καθαρότητας νερού και αποχέτευσης για τους αναλυτές που κάνουν χρήση πλενοµένων 

κυβεττών). Επιπλέον, σε περίπτωση πλενόμενων κυβεττών, η συχνότητα αντικατάστασής τους να 

βεβαιώνεται από έγγραφο του κατασκευαστή του αναλυτή. 

16. Προβλήματα δυσλειτουργίας να επισημαίνονται µε ενδείξεις επί της οθόνης, µε σύντομη 

περιγραφή της αιτίας του προβλήματος και της διαδικασίας άρσης του. Να υπάρχει δυνατότητα 

απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης µέσω διαδικτύου (on line technical support). 

17. Το λογισµικό σύστηµα (πρόγραμμα) των αναλυτών να είναι φιλικό προς τον χρήστη, στα 

ελληνικά, με δυνατότητα διαβαθμιζόμενης πρόσβασης για την ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων των εξεταζομένων και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης (µενού βοηθείας-HELP) 

στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Να διαθέτουν έγχρωμη οθόνη. 

18. Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά µε εκτυπωτή υψηλής 

ταχύτητας σε σελίδα Α4 στην Ελληνική Γλώσσα. Να παρέχεται η δυνατότητα αρχειοθέτησης, 

διαχείρισης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Να παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης σε 

αµφίδροµη επικοινωνία µε το LIS του εργαστηρίου. 

19. Να παρέχει δυνατότητα πλήρους ιχνηλασιμότητας (traceability) των αποτελεσμάτων με τις 

σχετιζόμενες παρτίδες (lot) αντιδραστηρίων και τις σχετιζόμενες βαθμονομήσεις για τον τον 

εντοπισμό υλικών (αντιδραστηρίων, βαθμονομητών κλπ) υποβαθμισμένης ποιότητας 

(ακατάλληλων), στα πλαίσια συστήματος διαχείρισης ποιότητας του εργαστηρίου. 

20. Εκτός από τις μόνιμες αποθηκευμένες μεθοδολογίες, το λογισμικό του, να διαθέτει πολλές 

(τουλάχιστον 5) ανοικτές θέσεις για προγραμματισμό και εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων. 

21. Τα αντιδραστήρια να είναι συσκευασμένα σε φιαλίδια που φέρουν ετικέτα barcode για 

την αναγνώριση τους από τον αναλυτή και την αποφυγή λαθών. Αντίστοιχα, να υπάρχει σύστημα 

για την αυτόματη εισαγωγή των τιμών των ορών ελέγχου (controls) και των βαθμονομητών 

(calibrators) για την αποφυγή λαθών. 

22. Αποτελέσματα εκτός ορίων να επαναλαμβάνονται αυτόματα μετά από υπολογισμένη 

αραίωση, χωρίς την παρέμβαση χειριστή. 

23. Η τροφοδοσία των αναλυτών σε δείγματα να γίνεται συνεχώς, χωρίς την διακοπή της 

λειτουργίας τους. 
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24. Ανάγνωση και προσδιορισμός των προς χρήση αντιδραστηρίων µέσω διάταξης ανάγνωσης 

BARCODE. Το BARCODE αντιδραστηρίων να περιέχει πληροφορίες τόσο για το ID του 

αντιδραστηρίου, όσο και για το ID έκαστου φιαλιδίου αντιδραστηρίου, για λόγους 

ιχνηλασιμότητας. 

25. Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και νερού και 

χαμηλά επίπεδα θορύβου. 

26. Η εκπαίδευση των χειριστών των οργάνων θα γίνει στα εργαστήρια των ΚΥ και θα βαρύνει 

τον προμηθευτή. 

27. Τα ζητούμενα από την διακήρυξη τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων αναλυτών 
πρέπει απαραιτήτως να τεκμηριώνονται με παραπομπές σε διαφημιστικά και τεχνικά εγχειρίδια 
ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, αλλιώς δεν θα αξιολογούνται 

28. Να διαθέτουν σύστημα προστασίας από μεταβολές τάσης και διακοπές ρεύματος(UPS). 
 

4.ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Θα γίνουν δεκτές Προσφορές που αφορούν το σύνολο των ΚΥ Υγείας και το σύνολο των  
αιτούμενων εξετάσεων. 
 

• Οι Προσφορές: 
1. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεως κάθε αντιδραστηρίου στα Ελληνικά, στις οποίες να 
αναγράφονται οι επιδόσεις τους (επαναληψιμότητα, γραμμικότητα, ακρίβεια κ.λ.π.) για τον 
προσφερόμενο αναλυτή. Οι καμπύλες των αντιδραστηρίων να έχουν κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερη διάρκεια, το δε εύρος μέτρησης (γραμμικότητα) για κάθε εξέταση να είναι το 
δυνατόν μεγαλύτερο, όπως και ο χρόνος σταθερότητας επί του αναλυτή. Να αναφερθεί ο χρόνος 
σταθερότητας επί του αναλυτή, ο χρόνος σταθερότητας βαθμονόμησης, ο αριθμός των 
εξετάσεων που εκτελούνται ανά βαθμονόμηση, καθώς και το εύρος μέτρησης για κάθε 
απαιτούμενο αντιδραστήριο. 

 

2. Για τον υπολογισμό του αριθμού των συσκευασιών αντιδραστηρίων των φωτομετρικών 
εξετάσεων, να λαμβάνονται υπόψη, ο αριθμός εξετάσεων ανά συσκευασία αντιδραστηρίου, ο 
χρόνος ζωής τους επί του αναλυτή,  ο αριθμός των εξετάσεων της διακήρυξης, καθώς και ο 
αριθμός των εξετάσεων βαθμονόμησης και του καθημερινού ελέγχου ποιότητας σε δυο επίπεδα, 
οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται και πρέπει να προστεθούν στον ζητούμενο αριθμό εξετάσεων 
του πίνακα. Να θεωρηθεί ότι τα ΚΥ θα λειτουργούν για 260 ημέρες το έτος. Για τις εξετάσεις οι 
οποίες είναι μικρού αριθμού, λιγότερες από επτακόσιες (<700), να προσφερθούν οι συσκευασίες 
των αντιδραστηρίων σε ακέραιο αριθμό, υπολογίζοντας μόνο τον ζητούμενο αριθμό εξετάσεων 
από τον πίνακα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανωτέρω παράμετροι (χρόνος ζωής επί του 
αναλυτή, αριθμός εξετάσεων βαθμονόμησης και ελέγχου ποιότητας – στοιχεία που 
περιλαμβάνονται κατ’ εκτίμηση στον ζητούμενο αριθμό εξετάσεων του πίνακα). 
 

3. Οι προµηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιµές ως ακολούθως: 

Α. Τιµή ανά εξέταση. 
 
Β. Τιµές των προσφεροµένων βιοχηµικών αντιδραστηρίων, καθώς και των επιπρόσθετων υλικών, 

όπως υλικά βαθµονόµησης και ελέγχου (controls, Calibrators) και λοιπών αναλωσίµων, ανά 

συσκευασία, που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων. 

 
Γ. Τον αριθµό των ακέραιων συσκευασιών για αντιδραστήρια, controls, calibrators και παντός 
είδους αναλώσιµα τα οποία θα απαιτηθούν για την διενέργεια των εξετάσεων. 
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5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Κάθε προµηθευτής υποχρεούται να  καταθέσει  τα  παρακάτω  έντυπα  και  πιστοποιητικά  µαζί  
µε  την  τεχνική προσφορά του.  

1. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του µηχανήµατος ότι τα προσφερθέντα  στον  
διαγωνισµό αντιδραστήρια, ανταλλακτικά και αναλώσιµα (που θα χρησιµοποιούνται στο 
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. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του µηχανήµατος ότι η προσφέρουσα εταιρεία 
(προµηθευτής) είναι εξουσιοδοτηµένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστηµονικής 
υποστήριξης και ότι  στελέχη  της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου κατασκευής. 

3. Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν µε την 
βεβαίωση. 

4. Κατάθεση στοιχείων µε την υψηλή επαναληψιµότητα του µηχανήµατος, τεκµηριωµένη µε 
πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον οίκο κατασκευής, ή ανεξάρτητους οίκους 
αξιολόγησης, στα ελληνικά ή αγγλικά. 

5. Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά µε την ακρίβεια των µετρήσεων (από το µηχάνηµα), 
σε σχέση µε τις εκάστοτε µεθόδους αναφοράς, στα ελληνικά ή αγγλικά.  

6. Κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, χρονολογίας κατασκευής του 
µηχανήµατος, αναφέροντας τον σχετικό αριθµό σειράς, S/N.  

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 
οριστεί από το αρµόδιο όργανο της Υπηρεσίας.  

8. Σε περίπτωση που ο µειοδότης του παρόντος  διαγωνισµού  ανακηρυχθεί  µειοδότης  και  
για  τον επόµενο διαγωνισµό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί 
υπερβαίνουν την πενταετία από την ηµεροµηνία κατασκευής τους.  

9. Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης CE σύµφωνα µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες για τα in 
vitro διαγνωστικά προϊόντα (IVD), συμμόρφωση για την ηλεκτρική συµβατότητα για τα προϊόντα 
IVD, πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρµόδια αρχή της χώρας παραγωγής.  

10. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία απόρριψης της 
προσφοράς.  

11. Περιγραφή του µηχανήµατος που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον  τρόπο  
λειτουργίας  του στην Ελληνική γλώσσα.  

12. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει κατά την κρίση της από τον προµηθευτή 
τυχόν διευκρινήσεις, επί των αναγραφοµένων στην προσφορά του,  συµπληρωµατικά  στοιχεία  
για  την πληρέστερη διατύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της συσκευής  ή  
ακόµη  και  επίδειξη λειτουργίας αυτής, χωρίς καµία απαίτηση του προµηθευτή.  

13. ∆ιαφηµιστικό φυλλάδιο ή βιβλιάριο της κατασκευάστριας εταιρείας (prospectus) για τον 
συγκεκριµένο τύπο, που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 

14.  Έγγραφη δήλωση του προµηθευτή ότι θα προσκοµίσει την συσκευή σε δύο (2) µήνες από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης για τα χερσαία ΚΥ και σε τρεις (3) µήνες  για  
τα νησιωτικά ΚΥ.  
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15. Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή  λειτουργία  της  συσκευής  για  το  χρονικό  
διάστηµα  ισχύος της σύµβασης, ως επίσης ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τεχνικό 
ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισµού της 
συσκευής, καθώς και τα προστατευτικά µέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού που 
απαιτούνται.  

16. Έγγραφη εγγύηση δήλωση για την δυνατότητα υποστηρίξεως (µε επισκευές, 
ανταλλακτικά, βαθµονόµηση, σχετική πληροφόρηση κ.λ.π.) 
 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 

1. Τα υπό προµήθεια αντιδραστήρια πρέπει να πληρούν όλους τους όρους της παραγράφου Α 
[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ]. 
2. Ο προµηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει, µε την πρώτη παράδοση των 
αντιδραστηρiων και τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τον συνοδό εξοπλισμό : 
2.1. Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστηµα ισχύος  της  σύµβασης,  από 
την ηµεροµηνία παραλαβής του συγκεκριµένου µηχανήµατος µε τον συγκεκριµένο 
εργοστασιακό αριθµό, ο οποίος θα αναγράφεται στη σύµβαση  προµήθειας  των  
αντιδραστηρίων.  Στο  διάστηµα αυτό ο προµηθευτής υποχρεούται να επισκευάζει ή να 
αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτηµα ή µέρος ή ολόκληρο το σύστηµα που έχει υποστεί βλάβη, 
χωρίς καµία επιβάρυνση της 2ης ΥΠΕ. Υποχρεούται επίσης να αντικαθιστά στην περίπτωση αυτή 
το ισοδύναµο των τεστ  που  έχουν  καταστραφεί  λόγω της απότοµης διακοπής λειτουργίας 
(βλάβης) του αναλυτή, όπως αυτό εµφανίζεται στο βιβλίο λειτουργίας του οργάνου που τηρεί το 
εργαστήριο και αποδεικνύεται και από το αρχείο σφαλµάτων του αναλυτή. 

2.2. Το εκτός λειτουργίας διάστηµα της συσκευής, αρχίζει από την στιγµή ειδοποίησης του 
προµηθευτή για τη βλάβη και λήγει µε την παράδοση του συστήµατος σε λειτουργία. Το χρονικό 
αυτό διάστηµα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καµία περίπτωση την μία (1) ημέρα για τα χερσαία 
ΚΥ και τις δύο (2) ηµέρες για τα νησιωτικά ΚΥ. Ο τρόπος που προτείνει ο προµηθευτής για την 
αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή, πρέπει να 
περιγραφεί σαφώς. Για τις Μονάδες Υγείας με αναλυτές μεσαίας παραγωγικότητας και τις 
Μονάδες Υγείας απομακρυσμένων περιοχών (νησιωτικές) ο προμηθευτής οφείλει να 
εγκαταστήσει εφεδρικό αναλυτή. 
Τα αίτια της βλάβης και η πιστοποίηση των χρονικών ορίων της παρούσης παραγράφου θα 
προκύπτουν από έγγραφο ή δελτίο τεχνικού ελέγχου του προµηθευτή που θα προσυπογράφεται 
από εκπρόσωπο του τεχνικού τµήµατος ή του  εργαστηρίου  του  ΚΥ.  Ο  προµηθευτής 
υποχρεούται να αποστείλει ειδικευµένο τεχνικό για την  αποκατάσταση  κάθε  βλάβης.  Το  
χρονικό αυτό διάστηµα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τις δώδεκα (12) ώρες για  
τα χερσαία ΚΥ και τις είκοσι τέσσερεις (24) ώρες για τα νησιωτικά ΚΥ. Το µέγιστο διάστηµα εκτός 
λειτουργίας του αναλυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το ανωτέρω οριζόμενο, άλλως ο 
προµηθευτής  θα  υποχρεούται  σε  καταβολή ποινικής ρήτρας 30€/ώρα επιπλέον 
καθυστέρησης, ως τις  πρώτες  24  ώρες.  Αν  ο  αναλυτής παραµένει εκτός λειτουργίας µετά την 
παρέλευση  το  πρώτου  24ώρου,  η  ποινική  ρήτρα διπλασιάζεται (60€/ώρα καθυστέρησης).  
Πέραν  της  ποινικής  ρήτρας,  ο  προµηθευτής  υποχρεούται να καταβάλει και το ποσόν που το 
τυχόν ΚΥ θα επιβαρυνθεί για την εκτέλεση των εξετάσεων σε άλλο εργαστήριο, έναντι των 
αντίστοιχων παραστατικών χρέωσης. 
 
Οι ως άνω υποχρεώσεις του προµηθευτή ισχύουν εφόσον η βλάβη που έθεσε εκτός λειτουργίας 
τον αναλυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΚΥ ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή  βλάβες  
δικτύων, για τα οποία δεν ευθύνεται ο προµηθευτής. 
 
2.3 Έγγραφη δήλωση ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού  των 
εργαστηρίων, πάνω στη λειτουργία του µηχανήµατος, χωρίς καµία επιβάρυνση 
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3. ΕΛΕΓΧΟΙ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ο µακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων και του  µηχανήµατος,  γίνεται  από  αρµόδια  
επιτροπή ελέγχου και παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα αποσκοπεί στη διαπίστωση : 
3.1. Της καλής κατάστασης από άποψη εµφανίσεως, πληρότητας, λειτουργικότητας, 
κακώσεων ή φθοράς. 
3.2. Της συµφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους µε αυτά που  προσδιορίζονται  
στην  παρούσα, καθώς και των τελικών όρων και συµφωνιών που συµπεριλαµβάνονται στη 
σύµβαση. 
3.3. Της ύπαρξης των εγγράφων και εντύπων που που προσδιορίζονται στην παρούσα. 
3.4. Την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στην Ελληνική . 
3.5. Πριν γίνει ο έλεγχος, των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής,  ο  προµηθευτής  είναι 
υποχρεωµένος να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς που θα παραµείνουν στη διάθεση της 
επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισµό, τη λειτουργία και τη θεωρία του υπό 
προµήθεια συστήµατος. Η διάρκεια επίδειξης θα είναι από 1-6 ηµέρες, ανάλογα µε την 
απαίτηση της επιτροπής, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 
3.6. Πριν την οριστική παραλαβή το σύστηµα θα δοκιµαστεί για 5  ηµέρες  τουλάχιστον  σε  
δουλειά ρουτίνας, η και περισσότερο εάν κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία. 
 

 

 

   

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 

   

Δ. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Ν. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΣΠ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΡΟΪΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΕΕΕΣ   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα ,  δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του στο τυποποιημένο έντυπο 

ΕΕΕΣ  από τους οικονομικούς φορείς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 

   

Δ. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Ν. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΣΠ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΡΟΪΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  –Άλλες δηλώσεις   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα  των Τεχνικών 

Προδιαγραφών  της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα  από τον κατασκευαστικό 

οίκο.  Σε αντίθετη περίπτωση  θα πρέπει να συνοδεύονται  από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα  σε αυτά στοιχεία 

ταυτίζονται  με τα στοιχεία του Prospectus  του κατασκευαστικού οίκου.  

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.  

2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται  στο Ν. 4412/2016 ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε 

ζημία που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λπ. από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση  της σχετικής 

σύμβασης.  

3. 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 μέρος ή το σύνολο του Συμβατικού Τιμήματος, μετά από αίτημά 

του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην 

Ελλάδα.  

4. 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.  

Η σύμβαση θα υπογραφεί εφόσον εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη μετά από τον προσυμβατικό έλεγχο 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου.    

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 

   

Δ. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Ν. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΣΠ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΡΟΪΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ……………………………………………………………………. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΣΚ/ΣΙΩΝ 
ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΚΑΘΕ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 
ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΤΙΜΗ 
ΣΥΣΚ/ΣΙΩΝ 
ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
(6)= 
(4)Χ(5) 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 
(7)= 
(6)/(2)  

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 
(Από 
πίνακα 
2) 

ΣΥΝΟΛ. 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 
(9) = 

 (7) + (8) 

ΣΥΝΟΛ. 
ΕΤΗΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(10) = 
(2) Χ (9) 

ΣΥΝΟΛ. 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ 
(3) ΕΤΗ 
(11)= 
(10) Χ3 

1.            

2.            

…            

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Σημείωση: 

Για τη κάθε εξέταση  είναι απαραίτητο  να συμπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας με τη συνολική ετήσια 
ποσότητα και τη τιμή ανά συσκευασία για διεξαγωγή όλων των εξετάσεων , ώστε να προκύπτει η τιμή ανά 
τεστ και το τελικό συνολικό κόστος ανά εξέταση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διακήρυξη.  

Εκτός των αντιδραστηρίων τα λοιπά απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, υγρά πλύσης και καθαρισμού, 
ηλεκτρόδια, οροί  ελέγχου και βαθμονόμησης κ.λπ θα προσφερθούν  σύμφωνα με το πίνακα 2 λοιπών 
υλικών του παρόντος.  

Τα ποσά στον πίνακα θα αναγραφούν χωρίς Φ.Π.Α. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΜ/ΤΗ 
ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΣΚ/ΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΤΙΜΗ 
ΣΥΣΚ/ΣΙΩΝ 
ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
(7)=(4)Χ(6) 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 
(8)=(7)/(3) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(9)=(8)Χ(3) 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 

   

Δ. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Ν. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΣΠ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΡΟΪΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστημα               ……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) …………        Ημερομηνία έκδοσης………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………………. 

 

Προς: την 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………..υπέρ της επιχείρησης ………………………., με Α.Φ.Μ…………………….και  Δ/νση 

………………………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 

………………………………………                           για την προμήθεια  αντιδραστηρίων Βιοχημικό αναλυτή  με 

συνοδό εξοπλισμό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΘΝ11/21 διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες  

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον  χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί  στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας…………………….. 

Κατάστημα               ……………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)             

                                                      

                                                                    Ημερομηνία έκδοσης…………… 

                                                                    ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς: την 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ 

της επιχείρησης………………………………………………………….με Α.Φ.Μ……………………, Δ/νση 

…………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό 

………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την  την προμήθεια  αντιδραστηρίων Βιοχημικού 

αναλυτή  με συνοδό εξοπλισμό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΘΝ11/21 διακήρυξή σας 

και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση  και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  
 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή την 

επιστροφή της σ΄ εμάς,  οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό  των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  
 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 

   

Δ. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Ν. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΣΠ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΡΟΪΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΚΑΙ 

  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «……………….»  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ  

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.502.017,44€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

 

ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 744.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
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ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ 

 

ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ …………………………… (ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΔΘΝ11/21) 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: ………..€ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ …………€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  

 

Στον Αγ. Ι. Ρέντη σήμερα ../../.. μεταξύ των συμβαλλομένων: 

αφενός η 2η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, που εδρεύει στο ΠΕΙΡΑΙΑ επί της οδού ΘΗΒΩΝ 

196-198   όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή, κ. ………………, 

η οποία θα αποκαλείται  στη παρούσα σύμβαση «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και 

αφετέρου της ΑΝΑΔΟΧΟΥ εταιρίας με την επωνυμία ……………….  .(Α.Φ.Μ……………, Δ.Ο.Υ.               )  που 

εδρεύει Στην ……………………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... 

…………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Α.  Την ……………………………. διενεργήθηκε ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ, με για 

την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ  ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ »  CPV: 33696300-

8 για  χρονικό διάστημα τριών (3) ετών  με δυνατότητα μονομερούς προαίρεσης μέχρι του ποσού των 

600.000,00 χωρίς ΦΠΑ για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 2ης 

Υγειον. Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ ΔΘΝ11/21  διακήρυξη αυτού.  

Το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, η οποία λήφθηκε κατά την υπ’ αριθ. ………………………………….. κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού  

Β.  Μετά τα παραπάνω, η 2η Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, 

και ο Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: 

 

 

ANAΛΥΤΙΚΑ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ  ΜΕ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ »  CPV: 33696300-8 για  χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δυνατότητα 
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μονομερούς προαίρεσης μέχρι του ποσού των 744.000€ συμπ/νου ΦΠΑ - για τις ανάγκες των δημοσίων 

δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 2ης Υγειον. Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Το υπό 

προμήθεια είδος θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την αντίστοιχη τεχνική και οικονομική  προσφορά του 

Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της παρούσης, με δυνατότητα 

προαίρεσης μέχρι του ποσού των 600.000,00€ χωρίς ΦΠΑ  

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα «είδη» του παρακάτω πίνακα 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.ΠΑ. 

ΣΥΝΟΛ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛ. 
ΤΙΜΗ 
3ΕΤΙΑΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

        

        

Ο αναγραφόμενος αριθμός εξετάσεων στους ανωτέρω πίνακες  είναι ενδεικτικός  και δύναται να 

αυξομειωθεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες εντός του συμβατικού ποσού χωρίς την υπογραφή 

νέας σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μετά την αρχική εγκατάσταση του συνοδού εξοπλισμού να 

ζητήσει μία φορά μετεγκατάστασή για δύο αναλυτές σύμφωνα με τις ανάγκες της με έξοδα του 

αναδόχου. Στη μετεγκατάσταση περιλαμβάνεται και η σύνδεση του μηχανήματος με πληροφοριακό 

σύστημα όπου αυτό απαιτείται και υπάρχει. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

    Η συνολική διάρκεια της σύμβασης, είναι αυτή που ορίζεται από τη διακήρυξη στα  3 έτη και θα ισχύει 

από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Με σύμφωνη γνώμη του αναδόχου δύναται περαιτέρω παράταση της σύμβασης  μέχρι εξάντλησης του 

προϋπολογισμού της σύμβασης  εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της εντός του χρόνου 

ισχύος αυτής. Η παράταση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 έτη.  
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2. 1 Προαίρεση   σύμβασης 

Δυνατότητα προαίρεσης μέχρι του ποσού 744.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με μονομερή 

απόφαση του οργάνου διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου με τις ίδιες 

συμβατικές τιμές και υποχρεώσεις.  

Η σύμβαση θεωρείται  ότι έχει εκτελεστεί  όταν παραδοθεί  οριστικά στο σύνολο της προμήθειας , 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.  

Σημειώνεται ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες  των ειδών είναι ενδεικτικές  και όχι δεσμευτικές , διότι 

οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε  ανάγκες των εργαστηρίων, ενώ ο Ανάδοχος – 

χορηγητής δε δικαιούται να αξιώσουν αποζημίωση από τη 2η Υ.Πε Πειραιώς & Αιγαίου σε περίπτωση μη 

προμήθειας – χορήγησης των συμπεριλαμβανομένων  στη σύμβαση ειδών, εφόσον οι ανάγκες  δεν 

επιβάλλουν αυτό. Δεσμευτικό θεωρείται μόνο το ποσό της σύμβασης.  

Στην περίπτωση που το ποσόν της συμβατικής δαπάνης έχει εξαντληθεί, δεν θα εκτελούνται 

παραγγελίες χωρίς προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 2ης Υ.Πε. Σε περίπτωση που 

χορηγηθούν είδη μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή όταν εξαντληθεί η συμβατική δαπάνη  και δεν 

έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο χορηγητής για τη συνέχιση της χορήγησης , η 2η Υ.Πε , δεν αναλαμβάνει την 

υποχρέωση της εξόφλησης της αξίας αυτών.  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΟΠΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

3.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία το συνοδό εξοπλισμό στις Δομές της 

Πρωτοβάθμιας Υγείας εντός δύο  (2) μηνών από  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Το πρόγραμμα εγκατάστασης, επίδειξης και εκπαίδευσης θα καταρτισθεί σε συνεννόηση με τους 

υπευθύνους. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συνοδού εξοπλισμού μπορεί να παραταθεί για λόγους 

ανωτέρας βίας ή για λόγους λειτουργικών αναγκών με απόφαση του οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται όπως ορίζεται στην έγγραφη παραγγελία έκαστου 

Εργαστηρίου, η οποία θα δίδεται στον προμηθευτή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από 

την ημέρα που επιθυμεί το εργαστήριο την προσκόμισή τους. 

 3.2 Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά (αντιδραστήρια – αναλώσιμα) στο τόπο όπως αυτός 

θα ορίζεται από τα δελτία παραγγελίας που αποστέλλονται σε συνεννόηση με τη 2η Υγειονομική 

Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, το αργότερο εντός (5) εργασίμων ημερών από τη κοινοποίηση της 

παραγγελίας.   
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 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

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

ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

3.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει, την αποθήκη υποδοχής των υλικών για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206, 207 του Ν. 4412/16 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παραλαβή των  υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες , που 

συγκροτούνται  σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. (β) του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα  στο άρθρο 208 του  ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται  

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί  μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός 

έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη 

διακήρυξη (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).  

Το κόστος διενέργειας βαρύνει τον ανάδοχο.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό – 

οριστικό – παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις  - απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με τη παρ. 3 του 

άρθρου 208 του Ν. 4412/16.  

Τα πρωτόκολλα  που συντάσσονται  από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες- δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά στους αναδόχους.  

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής , με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε  η πρωτοβάθμια επιτροπή  παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται  για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή  παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν  σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο.  
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Επίσης , εάν ο τελευταίος  διαφωνεί με τα αποτελέσματα  των εργαστηριακών εξετάσεων, που 

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες  επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση  κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση  σε αυτόν των αποτελεσμάτων  της αρχικής εξέτασης  με τον τρόπο που περιγράφεται  

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του  Ν. 4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης  είναι υποχρεωτικό  και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.  

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.  

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από 

την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης  δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση  όλων των 

προβλεπόμενων  από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-..… εγγυητική επιστολή  τ… ……………………., 

ποσού ………….,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής 

συμβατικής αξίας του υλικού έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την 

../../….. 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και  την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 

μεταξύ των συμβαλλομένων.  

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά τη λήξη της. 

5.2.  Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του υλικού, ο Προμηθευτής πρέπει να 

παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε 

επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι 

μεγαλύτερος κατά ένα  (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης του υλικού. 

5.3.  Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην διακήρυξη.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται  τμηματικά  με έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά 

την εκτέλεση της παραγγελίας και την διενέργεια ποσοτικής – ποιοτικής παραλαβής, εντός προθεσμίας 

εξήντα (60) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου.  

 Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό προμήθεια υλικού, τυχόν εργασίες 

εγκατάστασής του, την εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων Υγείας και την εκπλήρωση κάθε άλλης 

συναφούς υποχρέωσης του Προμηθευτή, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των 

…………………………………………………………………………………………………………..ΕΥΡΩ 

Οι πληρωμές  θα γίνονται με τη προσκόμιση  των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται  από τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 4, άρθρου 200 ν. 4412/16) καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί  από τις αρμόδιες υπηρεσίες  που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Στην αμοιβή του αναδόχου, περιλαμβάνονται  οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  , για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

Α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων  επιβάλλεται (άρθρο 44 Ν. 4605/2019 όπως ισχύει).  

Β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης  της Ε.Α.Α. ΔΗ.Σ.Υ. και ΟΓΑ 20%  επί της κράτησης του χαρτοσήμου.  

Γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Α.Ε.Π.Π. 

Δ) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης  της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20%  επί της κράτησης του χαρτοσήμου.  

Ε) Κράτηση 2% υπέρ  Ψυχικής Υγείας  σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 

Ο Ανάδοχος  επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου  εισοδήματος  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 

4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει).  

Όλα τα τιμήματα  της παρούσας σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος χωρίς Φ.Π.Α.) παραμένουν 

σταθερά  και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση  ή αύξηση  έως τη συμβατική ημερομηνία  

ολοκλήρωσης της προμήθειας.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  είναι κατ΄ελάχιστον  τα εξής: 

• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του 

Ν. 4412/16. 

• Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη του φορέα. 

• Τιμολόγιο του προμηθευτή  

• Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών  η αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου που διενεργεί τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 7 
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ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση  παράβασης των όρων αυτής και 

κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση,  

(β) αν  ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται  προς τις σύμφωνες  με τις διατάξεις  της σύμβασης – εντολές της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

(γ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί η ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,  

(δ) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

(ε) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται αν ο 

προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση  οφείλεται σε ανώτερη βία.  

Λοιπές κυρώσεις (πρόστιμα, ποινές, εκπτώσεις) , σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου.  

Σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αξιώσει σωρευτικά 

και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που υπέστη.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, από την 

Αναθέτουσα Αρχή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 231 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις  του άρθρου 202 του Ν. 

4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 





86 

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται  κατά τη διάρκειά της: 1. όσον αφορά  στον αριθμό των Αναλυτών ο 

οποίος μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση μεταστέγασης,  συγχώνευσης ή κατάργησης  εργαστηρίων χωρίς 

να τροποποιείται  το συνολικό οικονομικό τίμημα  και χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή 2.  όπως προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις  του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  , ως άρθρο 201 του ανωτέρω Νόμου.   

Επιπλέον με τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου ο αριθμός τον αναλυτών (συνοδού εξοπλισμού) μπορεί να 

αυξηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και 

χωρίς να τροποποιείται το συνολικό οικονομικό τίμημα. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον 

απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της 2η Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου και του Προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) 

την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, 

ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την Αναθέτουσα Αρχή, προς την οποία ο Προμηθευτής πρέπει 

να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Αναθέτουσα Αρχή  αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με 

αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό 

παραλαβής. Εάν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής τότε οποιοδήποτε 

από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και 

δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια 

Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια του Πειραιά.  

3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. ΔΘΝ5/2020 

διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων 

δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα 

σύμβαση.  





87 

 

Πέραν των συνεπειών/κυρώσεων του Ν. 4412/2016, για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της προμήθειας  

από τον Ανάδοχο, ή για τυχόν απόρριψης  όλης ή μέρους της/των παραγγελίας/ων, η Υπηρεσία διατηρεί  

επιπλέον  το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα στα σχετικά έγγραφα της σύμβασης,  εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους 

εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης αυτής.  

Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με δικό  του προσωπικό, το οποίο ουδεμία σχέση 

έχει με το προσωπικό των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 2ης 

Υγειον.Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Οι αμοιβές και οι εισφορές του προσωπικού του προμηθευτή, 

βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.  

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις  ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται  στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω  υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 

τα όργανα που επιβλέπουν  την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από 

την παρούσα σύμβαση και τη σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,  ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την  

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει  υπόψη του σε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 

με τη προμήθεια.  

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.  

Εφόσον ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
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  Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις.  

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία,  αφού 

διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή  έλαβε δύο 

αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο Προμηθευτής. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

_______________________________________________________________________________________
______ 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ      ΓΙΑ ΤΗ 2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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