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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την επείγουσα Προμήθεια «Αντιδραστηρίων (τεστ) για δύο (2) συστήματα διενέργειας 
διαγνωστικών εξετάσεων, που αποτέλεσαν αντικείμενο δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο, για την 
καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας 
«Θριάσιο» αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου (CPV: 33696500-0 Αντιδραστήρια 
Εργαστηρίων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

Η 2η Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου 

Έχοντας υπόψη: 
 

Α. Τις διατάξεις  

1. 1.Του άρθρου 11ου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τις 10-8-20 «κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 157/τ.Α/10-8-2020) όπως κυρώθηκε με το 
Ν.4722/2020 ( ΦΕΚ Α΄ 177/ 15-9-20) και παρατάθηκε  με την παράγραφο 5 του άρθρου 23ου του ν. 
4839/2021 (ΦΕΚ 181 Α΄/02-10-21) 

     2. Tου άρθρου 9 παρ. 4 του Π.Δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει 

3. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας   
2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014). 

Β. Τις αποφάσεις και έγγραφα: 

1. Το με αριθμ. Πρωτ. 52150/16-08-2021 έγγραφο της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου προς το ΚΕΣΥΠΕ 

σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: 

• Αντιδραστηρίων (τεστ) και όλων των αναγκαίων αναλωσίμων για διενέργεια 1.000 τεστ 
συμβατών με τον αναλυτή NOVODIAG (μέθοδος RT-PCR πολλαπλών στόχων) του οίκου 
Mobidiag Φιλανδίας, ο οποίος έχει περιέλθει στην κυριότητα του Γενικού Νοσοκομείου 
«Θριάσιο» στο πλαίσιο δωρεάς από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», συνολικού 
προϋπολογισμού 52.000.00 € για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που έχουν κατατεθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» με το με 
αριθμ. πρωτ. 15163/Φ 419/23-7-21 έγγραφο από αρμόδια επιτροπή και έχουν εγκριθεί με την 
30η /Θ. 3ο/27-7-21 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΔΞΛ4690ΒΚ-ΛΜ3). 
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Σελίδα 2 

• Αντιδραστηρίων (τεστ) και όλων των αναγκαίων αναλωσίμων για διενέργεια 12.288 τεστ 
συμβατών με το σύστημα REAL-TIME PCR το οποίο αποτελείται από τον αναλυτή AriaDx 
του Οίκου Agilent Technologies και το αυτοματοποιημένο σύστημα απομόνωσης 
γενετικού υλικού MGISP-NE32 του Οίκου MGI, η κυριότητα του οποίου μεταβιβάστηκε στο 
Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» στο πλαίσιο δωρεάς 5.000 Αντιδραστηρίων από την 
εταιρεία ΜΕΓΑ Α.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 164.167,68 € για χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών, με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης εξάμηνης παράτασης και σε ποσοστό επαύξησης 
έως και 100% της συμβατικής ποσότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν κατατεθεί 
στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» με το με αριθμ. πρωτ. 15163/Φ 419/23-7-21 
έγγραφο από αρμόδια επιτροπή και έχουν εγκριθεί με την 30η /Θ. 3ο /27-7-21 Απόφαση Δ.Σ. 
(ΑΔΑ: 6ΔΞΛ4690ΒΚ-ΛΜΕ). 

2. Το από 23/09/2021 Πρακτικό της 18ης  Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. (Ο.Ε.) Θέμα 13ο «Έγκριση 
προμήθειας «Αντιδραστηρίων (τεστ)» συμβατών με συστήματα διάγνωσης μεθόδου RT-PCR για τον 
SARS-CoV-2 (CPV: 33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων), για τις ανάγκες του Γενικού 
Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο» αρμοδιότητας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. 

3. Την με αριθμ. πρωτ.   70466/12-11-2021  Απόφαση Διοικητή της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. 

 

ΚΑΛΕΙ  

 

τους οικονομικούς φορείς να  υποβάλλουν προσφορά, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής, για την προμήθεια αντιδραστηρίων (τεστ) συμβατών με τον 

αναλυτή NOVODIAG (μέθοδος RT-PCR πολλαπλών στόχων) του οίκου Mobidiag Φιλανδίας και για 
την προμήθεια αντιδραστηρίων (τεστ) συμβατών με το σύστημα REAL-TIME PCR το οποίο 

αποτελείται από τον αναλυτή AriaDx του Οίκου Agilent Technologies και το αυτοματοποιημένο 
σύστημα απομόνωσης γενετικού υλικού MGISP-NE32 του Οίκου MGI που αποτέλεσαν αντικείμενα 
δωρεάς προς το ελληνικό Δημόσιο, απαραίτητων για την διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 

για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο» 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο 

Πρωτοκόλλου της 

2ης ΥΠΕ Πειραιώς & 

Αιγαίου 

18/11/2021 

ημέρα  Πέμπτη και  

ώρα έως 10:00 π.μ. 

Κεντρική 

Υπηρεσία 2ΗΣ 

ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου 

Θηβών 196-198 

Αγ. Ι. Ρέντης 

18/11/2021 

ημέρα Πέμπτη και  

ώρα  11:00 π.μ. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης των προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας μια και μοναδική προσφορά. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούται να παρίσταται ο συμμετέχων ή ένας εκπρόσωπος του, 
ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του τα κατά περίπτωση έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη 
εκπροσώπηση αφού πρώτα έχει ενημερωθεί η Υπηρεσία από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα στο 
τηλέφωνο 213 2004 279 για αποφυγή συγχρωτισμού. 

Αρμόδια για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών είναι η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας 
και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία έχει συγκροτηθεί με Απόφαση Διοικητή ειδικά για το σκοπό 
αυτό και η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των 
συλλογικών οργάνων. 
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Σελίδα 3 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

2η Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου 
ΑΦΜ: 998998311, ΔΟΥ: Μοσχάτου 
Θηβών 196-198 Αγ. Ι. Ρέντης, ΤΚ 18233 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Ιωάννα Ταβλαδωράκη 
τηλ. 2132004279 
 e-mail:  tavladoraki@2dype.gov.gr    
 
 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη 
διαδικτυακή εφαρμογή  ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις 18/11/2021, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας 
https://www.moh.gov.gr/  καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.2dype.gr . 

 

ΜΕΡΟΣ Α’  

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 

Άρθρο 1 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Προμήθεια αντιδραστηρίων (τεστ): 

• 1.000 τεμ.  συμβατών με τον αναλυτή NOVODIAG (μέθοδος RT-PCR πολλαπλών στόχων) 
του οίκου Mobidiag Φιλανδίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και 

• 12.288 τεμ. συμβατών με το σύστημα REAL-TIME PCR το οποίο αποτελείται από τον 
αναλυτή AriaDx του Οίκου Agilent Technologies και το αυτοματοποιημένο σύστημα 
απομόνωσης γενετικού υλικού MGISP-NE32 του Οίκου MGI για χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών, με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης εξάμηνης παράτασης και σε ποσοστό επαύξησης 
έως και 100% της συμβατικής ποσότητας. 

 
 

CPV Είδη 

33696500-0 
Αντιδραστήρια 
Εργαστηρίων 

Αντιδραστήρια εργαστηρίων συμβατών με μηχανήματα 
διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων που αποτέλεσαν 
αντικείμενο δωρεάς προς το ελληνικό Δημόσιο για την 
καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν είτε για το ένα είδος είτε για το άλλο είτε και 
για τα δύο στη συνολική ποσότητα ανά είδος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη 
μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης 
επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες 
που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Σε περίπτωση που οι προσφορές εξακολουθούν να είναι 
ισοδύναμες ο ανάδοχος επιλέγεται κατόπιν κλήρωσης. 

Η παράδοση των αντιδραστηρίων θα πραγματοποιείται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου, μετά από σχετικό αίτημά του προς την 2η ΥΠΕ, η οποία και θα προβεί στη σχετική 
παραγγελία. Η πρώτη παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σύμβασης, 
κατόπιν της σχετικής παραγγελίας. 

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο, το οποίο και θα είναι αρμόδιο για 
την παρακολούθηση και την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωμα της μη κατακύρωσης - συμβασιοποίησης και απορρόφησης 
μέρους ή του συνόλου της ζητούμενης από την πρόσκληση ποσότητας των ειδών. 
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Σελίδα 4 

Άρθρο 2 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αναλογικά οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του ν. 4412/2016. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το Νοσοκομείο αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 -3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, το Νοσοκομείο 
μπορεί να αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις 
περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 3 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς:  

α) η λέξη Προσφορά  
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,  
γ) ο τίτλος της παρούσας 
δ) η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
Στ) την ένδειξη «να μην αποσφραγιστεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 
Στον φάκελο της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα παρακάτω: 
 
3.1 Τα κάτωθι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 

1.  Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν  Υπεύθυνη 
δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 
(ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 
προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

α. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους 
αναφερόμενους στα άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους ο 
οικονομικός φορέας αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

β. Δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό αναγκαστική διαχείριση, και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού ή προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε 
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,   ότι δεν έχει καταδικαστεί για 
αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,   ότι δεν έχει διαπράξει 
πειθαρχικό παράπτωμα που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς,   ότι αναλαμβάνει την 
υποχρέωση εφόσον του ζητηθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν τα παραπάνω 

γ. Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του πράξεις επιβολής προστίμου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

δ. Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία(Εργατική – Ασφαλιστική 
Νομοθεσία). 

ε. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο. 

στ. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. . Έχει λάβει γνώση για τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα 

ζ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για 
αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 

η. Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί. 

θ. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών  που έχουν 
χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

ΑΔΑ: 9ΓΟΥ469Η2Ξ-122





 

Σελίδα 5 

ι. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται 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. 

2. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, που να είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι 
οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά 
ταμεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή 
εισφορών. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:  

- αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης, 
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 

που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 
- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες 

ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
- Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά 

πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με τη εταιρεία. 
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνο ισχύος, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να  προκύπτει πως οι 
οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 

3.2   «Τεχνική Προσφορά», η οποία θα περιλαμβάνει τα έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο 
Μέρος Β’ της παρούσας και πίνακα συμμόρφωσης με παραπομπές.  

 
          3.3.  «Οικονομική Προσφορά»  

Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, στην οποία θα υποβληθεί ο οικονομικός 
φορέας για την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα. 

Στην προϋπολογιζόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσας. Συγκεκριμένα θα δοθεί τιμή ανά εξέταση στην οποία θα περιλαμβάνονται 

όλα τα απαραίτητα υλικά για τη διενέργεια της εξέτασης. 
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή και δεν αναπροσαρμόζονται για 

κανένα λόγο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει την πλέον συμφερότερη από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που 
ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν 
προσκλήσεως των διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να 
παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

      3.4 Ισχύς Προσφορών: 

       Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 4 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Λόγω του επείγοντος η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση 
σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς), σε μία δημόσια συνεδρίαση στις 18/11/2021 στις 11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης  
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Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές σε κλειστή συνεδρίαση της και συντάσσει 
σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Διοικητή προκειμένου να εκδοθεί απόφαση οριστικού 
αναδόχου. Στη συνέχεια ο φάκελος του διαγωνισμού εφόσον ο προϋπολογισμός κατακύρωσης το απαιτεί 
θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος νομιμότητας πριν τη σύναψη 
σύμβασης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
Άρθρο 5 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει προσφορά, ιδίως όταν: 
1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής της 

προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών. 
2. 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 τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

 
Άρθρο 6 

                                                     ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 4% της συνολικής αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα:  
1. Την ημερομηνία έκδοσης. 
2. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, το είδος της προμήθειας,  
3. Τον εκδότη. 
4. Τον αριθμό της εγγύησης. 
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
7. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,  
8.ότι η εγγύηση ισχύει μέχρι την επιστροφή της   
9. Τους όρους ότι: 
i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 

διζήσεως. 
ii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και 

θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 
Άρθρο 7 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις  περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι οποίες 

παρατίθενται περιοριστικά: 

• Πυρκαγιά 

• Πλημμύρα 

• Σεισμός 

• Πόλεμος 

• Τρομοκρατική ενέργεια 
Ο ανάδοχος που 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 
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ΜΕΡΟΣ Β’ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

 
➢ Αντιδραστήρια (τεστ) και όλα τα αναγκαία αναλώσιμα για διενέργεια 1.000 τεστ συμβατών με τον 

αναλυτή NOVODIAG (μέθοδος RT-PCR πολλαπλών στόχων) του οίκου Mobidiag Φιλανδίας: 
 
 
Σύστημα για την ταχεία μοριακή ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2. 

 

1/ Ολοκληρωμένο σύστημα PCR που να διενεργεί σε μία μονάδα την απομόνωση, ενίσχυση του γενετικού 
υλικού καθώς και την ανίχνευση των στόχων χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. 

2/ Να είναι απλό στη χρήση, με ελάχιστη απασχόληση προσωπικού 

3/ Να παρέχει απαραιτήτως  αποτελέσματα σε περίπου 1 ώρα από την στιγμή της εισαγωγής του 
δείγματος στο σύστημα ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτερα δυνατή απάντηση 

4/ Να διαθέτει τέσσερις (4) ανεξάρτητες θέσεις για την εκτέλεση των εξετάσεων 

5/ Να διαθέτει πιστοποίηση κατά CE/ IVD για διαγνωστική χρήση. 

6/ Να διαθέτει all in one PC με οθόνη αφής για εύκολο προγραμματισμό των εξετάσεων χωρίς την ανάγκη 
για επιπλέον ηλεκτρονικό υπολογιστή και οθόνη, για εξοικονόμηση χώρου. 

7/ Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το LIS σύστημα του Νοσοκομείου 

8/ Να διαθέτει ευρεία γκάμα εξετάσεων (για μελλοντική χρήση των εξετάσεων στο εργαστήριο) και να 
καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα  μοριακά τεστ. 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PCR  

 

Συνολική ποσότητα: 1.000 τεστ 

 

Να είναι έτοιμο προς χρήση μονοτέστ για την ταχεία μοριακή ανίχνευση (εντός 60 λεπτών) των ακόλουθων 
στόχων – γονιδίων του κορωνοϊού SARS-CoV-2: 

- SARS-CoV-2 (orf1ab) 

- SARS-CoV-2 (N) 

από Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα. 

Να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για τη διενέργεια της εξέτασης αντιδραστήρια καθώς και το κιτ 
δειγματοληψίας και μεταφοράς (Mnat). 

Να είναι εγκεκριμένο για InVitro Διαγνωστική χρήση (CE-IVD). 

 

ΑΔΑ: 9ΓΟΥ469Η2Ξ-122





 

Σελίδα 8 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

 
➢ Αντιδραστήρια (τεστ) και όλα τα αναγκαία αναλώσιμα για διενέργεια 12.288 τεστ συμβατών με το 

σύστημα REAL-TIME PCR το οποίο αποτελείται από τον αναλυτή AriaDx του Οίκου Agilent 
Technologies και το αυτοματοποιημένο σύστημα απομόνωσης γενετικού υλικού MGISP-
NE32 του Οίκου MGI: 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Το Εργαστήριο διαθέτει ως ιδιόκτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση μοριακών εξετάσεων με τη μέθοδο της 
real-time PCR τα εξής συστήματα:  

• Αναλυτή Real-Time PCR πραγματικού χρόνου AriaDx του Οίκου Agilent Technologies με φίλτρα 

FAM, HEX, Cy5.  

• Αυτοματοποιημένο σύστημα απομόνωσης γενετικού υλικού MGISP-NE32 του Οίκου MGI.  

 
Ζητούνται οι παρακάτω εξετάσεις συμβατές με τα υπάρχοντα συστήματα     

 

ΚΙΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS-CoV-2 ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ REAL-TIME PCR 

• Πλήρες διαγνωστικό σύνολο για την ανίχνευση του νέου Κορωνοϊού SARS-CoV-2 σε αναπνευστικά 

δείγματα και δείγματα σάλιου με μέθοδο qRT-PCR, εγκεκριμένο για διαγνωστική χρήση (CE/IVD). 

• Να δύναται να χρησιμοποιηθεί με δείγματα ρινοφαρυγγικά, στοματοφαρυγγικά, βρογχοκυψελιδικά 

εκπλύματα, τραχειακές αναρροφήσεις, σάλιο κλπ 

• Να ανιχνεύει 2 γονιδιακούς στόχους, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ., σε μια αντίδραση, και 

συγκεκριμένα μια περιοχή εντός του Ν γονιδίου του SARS-CoV-2 και μια περιοχή εντός του Ε 

γονιδίου που είναι κοινό στον SARS-CoV-2 και στους β- κορωνοϊούς (SARS-related Coronaviruse).  

• Να ανιχνεύει στην ίδια αντίδραση και το γονίδιο της ανθρώπινης Rnase P ως εσωτερικό μάρτυρα 

για τον έλεγχο της ποιότητας του δείγματος και της ύπαρξης αναστολέων της PCR. 

• Το κιτ να περιλαμβάνει  

o Έτοιμο μείγμα αντίδρασης PCR σε aliquots των 16 αντιδράσεων που περιέχει σε 

λυοφιλιωμένη μορφή: μείγμα ενζύμων για την ανάστροφη μεταγραφή και την PCR, ζεύγος 

εκκινητών και ιχνηθέτη (FAM labelled) για το Ν γονίδιο, ζεύγος εκκινητών και ιχνηθέτη (Cy5 

labelled) για το E γονίδιο,  ζεύγος εκκινητών και ιχνηθέτη (HEX labelled) για το γονίδιο της 

ανθρώπινης Rnase P ως εσωτερικό μάρτυρα. 

o Θετικό μάρτυρα SARS-CoV-2: μείγμα μη μολυσματικών νουκλεϊκών οξέων του ιού σε 

λυoφιλιωμένη μορφή.  

o Αρνητικό μάτυρα (απιονισμένο νερό) 

o Διάλυμα ανασύστασης του μείγματος PCR 

o Διάλυμα ανασύστασης του θετικού μάρτυρα 

• Το όριο ανιχνευσιμότητας τόσο για το Ν όσο και για το Ε γονίδιο να είναι 3,5 ιικά αντίγραφα / 

αντίδραση ή χαμηλότερο. 

• Κάθε kit να επαρκεί για 96 αντιδράσεις. 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ PCR για αναλυτή AriaDX 

• Σωληνάρια PCR χαμηλού προφίλ σε σειρές για την εκτέλεση αντιδράσεων real-time PCR συμβατά 

με τον αναλυτή AriaDx του Οίκου Agilent Technologies            

• Καπάκια για σωληνάρια PCR χαμηλού προφίλ σε σειρές για την εκτέλεση αντιδράσεων real-time 

PCR συμβατά με τον αναλυτή AriaDx του Οίκου Agilent Technologies 

 

 

ΑΔΑ: 9ΓΟΥ469Η2Ξ-122





 

Σελίδα 9 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ MGI SP NE-32 

 

Συνολική ποσότητα: 12.288 τεστ 

 

Aντιδραστήρια Εγκεκριμένα για διαγνωστική χρήση (CE/IVD) κατάλληλα για την απομόνωση ιικού 
γενετικού υλικού από 1-32 κλινικά δείγματα στο πλήρως αυτοματοποιημένο και εγκεκριμένο για 
διαγνωστική χρήση (CE/IVD) σύστημα απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων ΝΕ32 του οίκου MGI Tech, το 
οποίο διασφαλίζει αρίστη επαναληψιμότητα και αποφυγή επιμολύνσεων. 

• Η διαδικασία της απομόνωσης ιικού γενετικού υλικού 32 δειγμάτων να ολοκληρώνεται εντός 35 

λεπτών.  

• Η κάθε συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για την 

απομόνωση ιικου DNA και RNA απο 32 δείγματα.  

• Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση και προ-διανεμημένα σε ειδικές κασέτες προκειμένου 

να ελαχιστοποιείται η παρέμβαση από το χρήστη.   

 
 
 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Λ. ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 
         
ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ.Πρωτ……………….. (αφορά τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. 
πρωτ. …….) 
 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 2ΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………………….., ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 
ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ……………€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΜΟΡΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY 
«ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 
ΑΙΓΑΙΟΥ.   
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 
ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ – ΤΙΜΗ  
ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 6 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 13 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Στον Αγ. Ι. Ρέντη σήμερα την ……………………… οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 
Αφενός 
Η 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ που εδρεύει στον Αγ. Ι. Ρέντη Λ. Θηβών 196-198, Τ.Κ. 18233 και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κο Ροϊλό Χρήστο και η 
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 
 
Και αφετέρου 
Η εταιρεία με την επωνυμία ………… που εδρεύει στην οδό …………., Αθήνα, έχει αριθμό 

φορολογικού μητρώου ………….., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ ……….. και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον/την κο/κα ………………………………….., ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «ο ανάδοχος». 

 
Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Της διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» της 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2. Το με αριθμ. Π.Δ. 80/2016 άρθρο 9 παρ.4. 
3. Tις διατάξεις του άρθρου 3ου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄42/25-02-2020, 

της κυρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020) και 
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παρατάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41ου του ν.4812/2021 (ΦΕΚ 110Α΄/30-06-
21). 

4. Το άρθρο 19 του ν. 4675 (ΦΕΚ 54/Α’/11-03-2020) 
5. Της διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄64/14-03-20, της κυρώθηκε με το 

Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020). 
6. Της διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄68/20-03-20, της κυρώθηκε με το 

Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α/10-04-2020). 
7. Της διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄75/30-03-20, της κυρώθηκε με το 

Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86Α/25-04-2020). 
8. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/C108 I/01 01-04-20 
9. Της διατάξεις του Ν.4682/20 (Α΄76/03-04-20), της κυρώθηκε με το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 

104Α/30-05-2020). 
10. Της διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄84/13-04-20, της κυρώθηκε με το 

Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020). 
11. Της διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α’90/01-05-2020, της κυρώθηκε με 

το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020). 
12. Της διατάξεις του άρθρου 11ου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α’157/10-08-

2020, της κυρώθηκε με το Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177Α/15-09-2020) και παρατάθηκε με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 41ου του ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110 Α΄/30-06-21) 

13. Τη με αρ. πρωτ. ………….. προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ………….. 
14. Την με αρ. πρωτ. …………. Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΑ: ……….) 
15. Την με αρ. πρωτ. …………. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:…………) 
16. Την υπ’ αριθμ.       Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 
 Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ 
Αντίκλητος. Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, fax κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για της ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας 
της Αναθέτουσας Αρχής και της Μονάδας με αυτόν και της με υπεύθυνη δήλωσή του 
αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 
 
Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή 
την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας στον Ανάδοχο σχετικά με την 
υλοποίηση της προμήθειας . 
 
Έγγραφο:  κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 
τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: Όλων των απαραίτητων υλικών (αντιδραστηρίων και υλικών-
αναλωσίμων) για 12.288 τεστ συμβατών με το σύστημα REAL-TIME PCR το οποίο αποτελείται 
από τον αναλυτή AriaDx του Οίκου Agilent Technologies και το αυτοματοποιημένο σύστημα 
απομόνωσης γενετικού υλικού MGISP-NE32 του Οίκου MGI και 1.000 τεστ συμβατών με τον 
αναλυτή NOVODIAG (μέθοδος RT-PCR πολλαπλών στόχων) του οίκου Mobidiag Φιλανδίας για 
τη διενέργεια μοριακών διαγνωστικών τεστ για τη διάγνωση νόσησης από κορωνοϊό Covid-19 
για της ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο» αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. 
Πειραιώς και Αιγαίου. 
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Συνολικής δαπάνης: έως ………€ (καθαρή αξία χωρίς Φ.Π.Α …….€, Φ.Π.Α. 6% …..€). 
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία καταχώρησης της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ 
 
Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από 
τη Διοίκηση με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης . 
 
Διάρκεια: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία καταχώρησης της σύμβασης 
στο ΚΗΜΔΗΣ και για τρεις μήνες 
Προσφορά: Η με αρ. πρωτ. ……….. προσφορά του Αναδόχου της την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για 
την εκτέλεση της προμήθειας, της είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 
 
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.  
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της 
αμοιβής που αναφέρεται στην παρούσα, την προμήθεια 12.288 τεστ συμβατών με το σύστημα 
REAL-TIME PCR το οποίο αποτελείται από τον αναλυτή AriaDx του Οίκου Agilent Technologies 
και το αυτοματοποιημένο σύστημα απομόνωσης γενετικού υλικού MGISP-NE32 του Οίκου 
MGI και 1.000 τεστ συμβατών με τον αναλυτή NOVODIAG (μέθοδος RT-PCR πολλαπλών 
στόχων) του οίκου Mobidiag Φιλανδίας για τη διενέργεια μοριακών διαγνωστικών τεστ για τη 
διάγνωση νόσησης από κορωνοϊό Covid-19 για της ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας 
«Θριάσιο» αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, σύμφωνα με της τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ.αρ. ……………… Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  και σύμφωνα με 
την με αρ.πρωτ. ………  προσφορά του αναδόχου.  
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ – ΤΙΜΗ  
Τα υπό προμήθεια είδη τα οποία κατακυρώθηκαν στην εταιρεία ……………, αναγράφονται αναλυτικά 
στον ακόλουθο πίνακα ειδών – τιμών: 
 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤA 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
( ΦΠΑ 0%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

        

     
 

  

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ  

 
Το Δελτίο Παραγγελίας μαζί με το Τιμολόγιο ή το Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή, αποτελούν 
υποχρεωτικά και απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα για την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής 
και Δελτίου Εισαγωγής.  
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Οποιαδήποτε παραγγελία που έχει δοθεί σε Προμηθευτή και δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω 
διαδικασία δεν αφορά ούτε δεσμεύει την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 
Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει τον  ΚΑΕ       του προϋπολογισμού της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 
4.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε: 
3 μήνες για τα  1.000 τεστ συμβατών με τον αναλυτή NOVODIAG (μέθοδος RT-PCR πολλαπλών 
στόχων) του οίκου Mobidiag Φιλανδίας και 
6 μήνες για τα 12.288 τεστ συμβατών με το σύστημα REAL-TIME PCR το οποίο αποτελείται από τον 
αναλυτή AriaDx του Οίκου Agilent Technologies και το αυτοματοποιημένο σύστημα απομόνωσης 
γενετικού υλικού MGISP-NE32 του Οίκου MGI. 
Από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
  
4.2 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 12.288 ΤΕΣΤ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑREAL-TIME PCR 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ AriaDx ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ Agilent Technologies ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΘΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ MGISP-NE32 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MGI 
 
Υπάρχει δυνατότητα μονομερούς προαίρεσης εξάμηνης παράτασης και σε ποσοστό επαύξησης 
έως και 100% της συμβατικής ποσότητας. 
 
4.3 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η παράδοση των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων θα πραγματοποιείται τμηματικά ανάλογα με της 

ανάγκες του Νοσοκομείου, μετά από σχετικό αίτημά του της την 2η ΥΠΕ, η οποία και θα προβαίνει 

στη σχετική παραγγελία. Η πρώτη παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της 

σύμβασης, κατόπιν της σχετικής παραγγελίας.  

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 3 (τρεις) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας 

από τον ανάδοχο.  

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο, που θα είναι αρμόδιο για την 

παρακολούθηση και την εκτέλεση της σύμβασης μαζί με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η παράδοση θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου μέσα στην αποθήκη του 

Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο». 

Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής η οποία θα συγκροτηθεί από το Νοσοκομείο. Η επιτροπή αυτή θα εκδώσει σχετικά 

πρωτόκολλα παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 τα οποία θα αποσταλούν 

στην κεντρική υπηρεσία της 2ης Υ.Πε.. 

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή μόνο για 

λόγους ανωτέρας βίας με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
1.         Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που 
παρέχονται στον Ανάδοχο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Ο 
χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε άρθρο 217 Ν. 4412/2016.  
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2. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών και μετατίθεται 
ανάλογα ο χρόνος παράδοσης.  
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από τότε που συνέβησαν, 
συμφώνως άρθρου 204 Ν.4412/2016. 
4. Της, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη 
υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική 
περίπτωση. 
5.    Σε περίπτωση παράδοσης ειδών ή υπηρεσιών, που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από της 
όρους των τεχνικών προδιαγραφών ή απορρίπτονται αιτιολογημένα από την επιτροπή 
παραλαβής, θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 219 και 220 του Ν. 
4412/2016. 
Α) Σε περίπτωση παράδοσης των ειδών ή υπηρεσιών οι οποίες παρουσιάζουν  παρεκκλίσεις από 
της όρους της Σύμβασης, χωρίς της να επηρεάζεται η καταλληλότητά της, είναι δυνατή η 
παραλαβή της, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του 
αρμοδίου διοικητικού οργάνου, σύμφωνα με το άρθρου 219, παρ.4 του Ν. 4412/2016 
Β) Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί αντικατάσταση των ειδών αυτών 
με άλλα, που να είναι σύμφωνα με της όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του τριμήνου, δηλαδή του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκεινται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 
218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Γ) Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκεινται της προβλεπόμενες κυρώσεις.  
6. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,  το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο της παροχή εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
7. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με της επιβληθείσες κυρώσεις, της μπορεί να 
υποβάλει  προσφυγή στην Αναθέτουσα Αρχή κατά των σχετικών αποφάσεων για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η 
αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω 
απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή 
σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016. 

8.  Εκτός από της κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος 
ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 2ης Υ. Πε. Πειραιώς και 
Αιγαίου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1. Η συνολική αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο 

ανέρχεται έως το ποσό των …………..€ χωρίς ΦΠΑ.  
2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό 

αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά 
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από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα 
περιλαμβάνονται της οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για 
την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής 

3. Το τίμημα της παρούσας σύμβασης, παραμένει σταθερό και δεν υπόκεινται σε καμία 
αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

5. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά την κατάθεση του πρακτικού οριστικής 
παραλαβής και την έκδοση εντάλματος πληρωμής. 

6. Η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την παράδοση των 
ειδών. 

7. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 
υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά. 

8. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 
τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια, δελτία 
αποστολής, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από της αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή για 
λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής.  

9. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 
α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη 
θεώρηση αυτού ή της άλλως ορίζεται, 

 β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
Της, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 

10. Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση της εκάστοτε ισχύουν και σύμφωνα με της 
κείμενες διατάξεις. 

11. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του 
Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος 4% ή 8% αντίστοιχα. 

 
ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1.Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
της σχετικά με την προμήθεια.  
 

7. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως της το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος της της αποκατάστασή της. 

 
7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά 
είδη/υπηρεσίες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας 
προσηκόντως της της επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί της απαιτήσεις της σύμβασης. 
 
5. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει της της υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον της της αποκατάστασή της. 
 
6. O 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. 
 
7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. 
 
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί της την Αναθέτουσα Αρχή της σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι 
(20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο 
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον της ακόλουθες περιστάσεις και υπό 
προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσής της εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 
β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από της 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 
4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου  73 του Ν. 4412/2016 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από της Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει 
αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς τη συναίνεση 
του αναδόχου και χωρίς της να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση έναντι του δημοσίου. 
 
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται : 

- Χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφους 
1 και 2 του άρθρου 337 του Ν.4412/2016  

- Με νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 
του άρθρου 337 του Ν.4412/2016  
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ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με 

αριθμό …………………………..εγγυητική επιστολή της/του………………………………. ΤΡΑΠΕΖΑΣ…………….,  

ποσού ………… € (ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς 

ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την 

έγγραφη ειδοποίηση της την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση της τον Ανάδοχο σε 

περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος και σε διάστημα τριών ημερών από την 

ειδοποίηση της για επικείμενη κατάπτωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραληφθούν τα είδη/υπηρεσίες οριστικά, γίνει 
η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβληθούν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές  υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς τη συναίνεση 
του αναδόχου και χωρίς της να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση έναντι του δημοσίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Ο Ν.4412/2016, η με αριθμ. Πρωτ. …….. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η 
κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης 
συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών 
τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 
Α) Η παρούσα σύμβαση 
Β) Ο Ν. 4412/2016, της έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
Γ)  Η με αριθμ. Πρωτ. ……….. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Δ) Η προσφορά του Αναδόχου 
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχουν της δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των 
όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση. 
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται της οι κοινοποιήσεις από την 
Αναθέτουσα Αρχή της τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο/η κ. ……………………., τηλ. ………….., 
fax………………... 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε 
διαφορά που τυχόν θα προκύψει της μεταξύ της σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
σύμβασης που θα υπογραφεί με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 
Επί διαφωνίας κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Πειραιά, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 
Δεν αποκλείεται ωστόσο για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στο σύστημα προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ της συμφωνήσουν. Αν δεν 
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά 
δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
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ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συντάχθηκε το παρόν σε τρία πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο έλαβε 
η Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Ανάδοχος.  
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                                               ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ 

ΑΔΑ: 9ΓΟΥ469Η2Ξ-122
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