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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Δπσλπκία
Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε
Ξφιε
Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο
Σψξα
Ρειέθσλν
Φαμ
Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣ/ΝΙΑ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ
3 ΥΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΤ-ΑΝΣΙΡΡΙΟΤ
ΑΓΡΙΝΙΟ
30100
ΔΛΛΑΓΑ
26413-61233
2641025955
gnaprom@gmail.com
ΦΡΑΓΚΙΑΓΟΤΛΑΚΗ Ρ.
www.hospital-agrinio.gr

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο θαη αλήθεη ζηελ 6ε .Ξε.
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή πεξεζηψλ γείαο.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.
β) Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr
γ) Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ : ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr
ή ηελ δηεχζπλζε www hospital-agrinio.gr
1.2

ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.
Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο.
Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.Δ.: 1359 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη 2020
ηνπ Γ.Λ.ΑΗΡ/ΛΗΑΠ - ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ KAI
MEΠΝΙΝΓΓΗΝ.
1.3

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ εξγαζηεξίνπ θαη αλαισζίκσλ κε
θαη ρσξίο ζπλνδό εμνπιηζκό.
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Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ (CPV) : 33696500-0.

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο
είλαη ε πξνκήζεηα
αληηδξαζηεξίσλ εξγαζηεξίνπ θαη
αλαισζίκσλ κε θαη ρσξίο ζπλνδό εμνπιηζκό (Αληηδξαζηήξηα Μηθξνβηνινγηθνύ
ηκήκαηνο) γηα ην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο (Ννζειεπηηθέο κνλάδεο
Αγξηλίνπ θαη Μεζνινγγίνπ) κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο
άπνςεο πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο.
Ρν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 111.837,76 €
ρσξίο ΦΠΑ θαη 138.678,82 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% , ηα νπνία ζα θαιχςνπλ
ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο-Ννζειεπηηθέο Μνλάδεο
Αγξηλίνπ θαη Μεζνινγγίνπ γηα έλα (1) έηνο, [κε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα
άζθεζε εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε)], φπνην εθ ησλ δχν νξίσλ – πνζφ ή ρξφλνο επέιζεη
πξψην. Πην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εηήζηα παξάηαζε,
εθφζνλ απηή αζθεζεί. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα (1) έηνο δελ
ζπλεπάγεηαη φηη ην λνζνθνκείν, ζα αζθήζεη ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα ηνπ γηα εηήζηα παξάηαζε.
Αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ πνζνχ έρεη σο εμήο:
ETHΙΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ρσξίο Φ.Π.Α

ETHΙΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ κε
Φ.Π.Α

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΗΙΟ

55.918,88 €

69.339,41 €

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΗΙΑ
ΠΡΟΑΙΡΔΗ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΜΠ. ΠΡΟΑΙΡΔΗ

55.918,88 €

69.339,41 €

111.837,76 €
138.678,82 €
Δπηζεκάλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εηήζηαο πξναίξεζεο απφ ην λνζνθνκείν,
ε λέα ζχκβαζε, ε νπνία ζα πξνθχςεη, ζα αθνξά ηα ίδηα είδε θαη ηηο αληίζηνηρεο εηήζηεο ελδεηθηηθέο
πνζφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην πξψην έηνο. (Ξίλαθαο Η: Ξίλαθαο Δηδψλ Γηαθήξπμεο γηα έλα έηνο (12
κήλεο)
Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε (εμεηάζεηο) θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ (CPV) 33696500-0 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η (Αληηθείκελν ζχκβαζεο &
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο Δηδψλ – Ξνζφηεηεο). Νη αλαθεξφκελεο ζην Ξαξάξηεκα Η πνζφηεηεο είλαη
ελδεηθηηθέο θαη δχλαηαη λα απμνκεησζνχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ρσξίο ην
Λνζνθνκείν λα ππνρξενχηαη γηα ηελ παξαγγειία/ πξνκήζεηα απηψλ.
1.4

Θεζκηθό πιαίζην

Α. Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε
απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
 Ρνπ Λ. 4610/2019 « Ππλέξγεηεο Ξαλεπηζηεκίσλ θαη Ρ.Δ.Η., πξφζβαζε
πεηξακαηηθά ζρνιεία, Γεληθά Αξρεία ηνπ Θξάηνπο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε,

 Ρνπ Λ. 4609/2019 (ΦΔΘ A 67 - 03.05.2019) “Οπζκίζεηο Κέξηκλαο Ξξνζσπηθνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ,

Πηξαηνινγίαο, Πηξαηησηηθήο Γηαθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

 Ρνπ Λ. 4608/2019 «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Ρξάπεδα θαη πξνζέιθπζε Πηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ θαη

άιιεο δηαηάμεηο».
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 Ρνπ Λ. 4605/2019 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ...... – Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ πνπξγείνπ
Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο [Ξξνζηαζία πξψηεο θαηνηθίαο]»
 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο

Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ
δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο ” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267)
«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 2013»,

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο
2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ

θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,

 ηεο παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο »,
 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην»,
 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο
ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,
 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη
άιιεο δηαηάμεηο”,

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150),
 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη
ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ
θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ”
 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
 ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ
άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”,
 ηνπ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”,
 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο « Οχζκηζε

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»,
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 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο « Ρερληθέο

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,

 ηνπ λ. 2955/2001 (Α‟ 256) «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη,
 ηνπ λ. 2889/2001 (Α‟ 37) «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη Άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη,
 ηνπ λ. 3204/2003 (Α΄ 296),

«Ξεξί ηξνπνπνίεζεο θαη ζπκπιήξσζεο ηεο Λνκνζεζίαο γηα ην ΔΠ θαη

ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Ξξφλνηαο » άξζξν 14,
παξάγξαθνο 3,
 ηνπ λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α‟ 81),
φπσο ηζρχεη ζήκεξα,
 ηνπ λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 134) φπσο ηζρχεη ζήκεξα,
 ηνπ λ. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α‟ 31) άξζξν 13
φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ,
 ηνπ λ. 4052/2012 (Α‟ 41) Λφκνο αξκνδηφηεηαο πνπξγείσλ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ «Έγθξηζε ησλ Πρεδίσλ Ππκβάζεσλ

Σξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο
(Δ.Ρ.Σ.Π.), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ Πρεδίνπ ηνπ Κλεκνλίνπ
Ππλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Ρξάπεδαο ηεο
Διιάδαο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο,
 ηνπ λ. 4270/14 (ΦΔΘ 143/Α/28-06-2014),

«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο

(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηνλ Λ. 4337/15 (ΦΔΘ 129/Α/17-10-15) «Κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ

ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ».
 ηελ ππ‟ αξηζ. 11081/14-12-2011(Β‟ 2957)

πνπξγηθή Απφθαζε

ζρεηηθά κε

«Έγθξηζε ζπγθξφηεζεο

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, γηα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ, ησλ Φνξέσλ ηνπ άξζξνπ 9, παξ. 1 ηνπ Λ
3580/2007»,
 ηελ ππ‟ αξ. 20977/23-8-2007 (Α‟ 1673) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο
«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.

3414/2005» ,
 ηελ ππ‟ αξηζ. 4658/06-09-2016 (ΦΔΘ 2937/Β/15-09-2016) Θνηλή Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη ηνπ
Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Έγθξηζε Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ θαη

Φαξκάθσλ (Ξ.Ξ..Φ..) ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ πγείαο γηα ην έηνο 2015 (πηζηψζεηο 2016-2017) κε

Σελίδα 7

ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ινηπέο
πεγέο»,

Β. Ρηο απνθάζεηο-έγγξαθα:
1.

2.

To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηψλ γείαο κε ζέκα:
Γηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ γείαο θαη ηεο Δζληθήο Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηψλ
γείαο.
Ζ αξηζκ. 21/10-11-2015 ζέκα 22ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ΞΞ 2015 απφ ην
Λνζνθνκείν

3. Ζ αξηζκ. πξάμε 33/5-12-2017 ζέκα 1ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ην Λνζνθνκείν (7Ζ0Ξ46904Κ-1Ο0).
4. Ζ αξηζκ. πξάμε 1ε)30-01-2019 ΘΔΚΑ 12ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε
δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ ηνπ δηαγσληζκνχ.
5. Ζ αξηζκ. πξάμε 15/28-05-2019 ζέκα 3ν EHΓ απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην
ζρέδην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
6. Ζ αξ. 899-2019 κε ΑΓΑ: Υ5ΔΗ46904Κ-Κ6Θ απφθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο Λ.Κ. Αγξηλίνπ θαη
ε 663-2019 κε ΑΓΑ: ΤΣΝ46907Ξ-ΘΝΘ απφθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο Λ.Κ.Κεζνινγγίνπ.
Ρσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη
ξεηά παξαπάλσ.

1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ

1. Ν δηαγσληζκφο ζα είλαη ειεθηξνληθφο θαη ζα δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr. κε ζπζηεκηθνχο αξηζκνχο αλάξηεζεο α) 75010 β) 75011 γ) 70444.
πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ/εμεηάζεσλ ηνπ θάζε
αλαιπηή/ηκήκαηνο
ή γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ/εμεηάζεσλ πεξηζζόηεξσλ
αλαιπηώλ/ηκεκάησλ
θαη δηαηεξείηαη ην δηθαίσκα/είλαη δπλαηή ε αλάζεζε ηεο
ζύκβαζεο γηα έλαλ ή γηα όινπο ηνπο αλαιπηέο/ηκήκαηα ή νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό
αλαιπηώλ/ηκεκάησλ. (Ν. 4412/16, άξζξν 59).
Γίλνληαη

δεθηέο

Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη όηη είλαη δπλαηή ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα έλα, πεξηζζόηεξα ή
όια ηα ηκήκαηα εληόο ηνπ ηδίνπ ζπζηεκηθνύ δηαγσληζκνύ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ην ηκήκα 1, δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξώλ γηα κέξνο ησλ
εηδώλ (εμεηάζεσλ ηνπ αλαιπηή) ή γηα κέξνο ησλ πνζνηήησλ ηνπο, αιιά γηα ην ζύλνιν
ησλ εηδώλ (εμεηάζεσλ ηνπ αλαιπηή)θαη ησλ πνζνηήησλ ηνπο γηα θάζε αλαιπηή/ηκήκα .
Γηα ην ηκήκα 6 γηα ηνλ Δμσηεξηθό πνηηηθό έιεγρν ζα γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην
ζύλνιν ησλ εηδώλ/εμεηάζεσλ θάζε ηκήκαηνο, θαη γηα ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο
εθάζηνπ είδνπο/εμέηαζεο.
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Γηα ηα ηκήκαηα 2, 3,4 θαη 5 ρσξίο ζπλνδό εμνπιηζκό ζα γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο είηε
γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ/εμεηάζεσλ θάζε ηκήκαηνο, είηε γηα πεξηζζόηεξα
είδε/εμεηάζεηο θάζε ηκήκαηνο, είηε γηα θάζε είδνο/εμέηαζε θάζε ηκήκαηνο μερσξηζηά,
γηα ην ζύλνιν, ηεο πνζόηεηαο εθάζηνπ είδνπο/εμέηαζεο θαη όρη γηα κέξνο απηήο.
Σα ελ ιόγσ ηκήκαηα αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Ι, ζηελ Δλόηεηα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι
ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο.
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα δηεπθξηλίδνληαη/εκθαλίδνληαη ηα επί κέξνπο ηκήκαηα θαη ε αληηζηνίρεζή
ηνπο, ηφζν κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, φζν θαη κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο
αχμνληεο
ζπζηεκηθνχο αξηζκνχο αλάξηεζεο.
ΑΟΗΘΚΝΠ
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ

ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ

1

Αξηζκφο
Ππζηήκαηνο
ΔΠΖΓΖΠ
75010

ΣΜΗΜΑ 1. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 1 (1-12)
ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ
ΒΑΟΡΖΡΑΠ
ΚΔ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΠΛΝΓΝ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
(ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 1
ΡΖΠ ΞΑΟΑΓΟΑΦΝ 2.3.1
ΡΖΠ Γ/ΜΖΠ)

2

Αξηζκφο
Ππζηήκαηνο
ΔΠΖΓΖΠ
70444

ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ
ΒΑΟΡΖΡΑΠ
ΣΥΟΗΠ
ΠΛΝΓΝ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
(ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 2
ΡΖΠ ΞΑΟΑΓΟΑΦΝ 2.3.1
ΡΖΠ Γ/ΜΖΠ)

Α/Α

ΡΚΖΚΑΡΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΣΜΗΜΑ 2. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ
ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
(ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟ)

ΣΜΗΜΑ 3. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ
ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ

ΑΜΝΛΡΔΠ
ΑΟΗΘΚΝΗ ΔΗΓΥΛ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ
ΞΗΛΑΘΑ ΔΠΖΓΖΠ

ΠΙΝΑΚΑ 2 (13-16)

ΠΙΝΑΚΑ 3 (17-35)

ΠΙΝΑΚΑ 4 (36-89)
ΣΜΗΜΑ 4. ΤΛΙΚΑ ΥΩΡΙ
ΤΝΟΓΟ
ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΘΡΔΠΣΙΚΑ
ΚΑΙ
ΑΛΛΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΛΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ
94)

5 (90-

ΣΜΗΜΑ 5.
ΑΝΟΟΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΠΙ ΠΛΑΚΟ ΜΔ
ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΑ CONTROLS

3

Αξηζκφο
Ππζηήκαηνο
ΔΠΖΓΖΠ
75011

ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ
ΒΑΟΡΖΡΑΠ
ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ
ΔΙΔΓΣΝ

ΓΗΑ
ΞΝΗΝΡΗΘΝ

ΣΜΗΜΑ 6. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ
ΔΛΔΓΥΟ

(ΞΗΛΑΘΑΠ
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ
3
ΡΖΠ
ΞΑΟΑΓΟΑΦΝ 2.3.1 ΡΖΠ
Γ/ΜΖΠ)
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ΠΙΝΑΚΑ
106)

6

(95-

Ζ δηαδηθαζία ζα δεκνζηεπζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο,
ηελ 13-06-2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10.00 π.κ.
Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ε 02-07-2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10.00 π.κ.
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 12-07-2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα
10.00 π.κ.
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» ηελ 18-072019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ.

1.6

Γεκνζηόηεηα

Α.

Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ 10/06/2019.

Ξξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηελ πεξεζία
Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. [αξηζκόο θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο, 2019-081446 [ Id

(εζσηεξηθόο αξηζκόο αλαθνξάο 19-278142-001
Β.

Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν έγηλε ηελ 13-06-2019, εκέξα Πέκπηε αλαιπηηθά:

1. ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ έιαβε Ππζηεκηθφ Αξηζκφ :

75010,75011,70444

2. ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)
3. ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ηνπ Λνζνθνκείνπ.
4. ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016 ζηελ παξαθάησ ηνπηθή εθεκεξίδα: ΚΑΣΖΡΖΠ (Ρεηάξηε 12-6-2019)
5. ε πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ , ζηνπο αθφινπζνπο θνξείο:



Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Δ.Β.Δ.Α.)
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Δ.Β.Δ.Θ.)

 Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο
6. ην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ).
Γ.

Έμνδα δεκνζηεύζεσλ

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη είηε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή είηε ηνλ
Νηθνλνκηθφ Φνξέα θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 77 παξ. 5 λ.
4270/2014, άξζξα 1 παξ. 3 & 4 παξ. 3 λ. 3548/2007 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ
Λ.3801/09, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12 λ. 4412/2016.
1.7

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην
Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη
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βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
2.1

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:



ε ππ’ αξ. [αξηζκόο θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο, 2019-081446 [ Id (εζσηεξηθόο αξηζκόο
αλαθνξάο 19-278142-001)] Πξνθήξπμε ηεο Πχκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ 10/06/2019,





ε παξνύζα Γηαθήξπμε κε ηα Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο,



ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο.

ην Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο [ΔΔΔ],
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε
ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά,

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο
νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ
ππνβάιινληαη απφ
εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά
δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα
ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνi. Αηηήκαηα
παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα
ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν 9 εκέξεο
πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ
ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.
Ππγθεθξηκέλα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη
παξερφκελεο απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο δηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
«Δπηθνηλσλία» ηνπ Ππζηήκαηνο ή θαη ηεο αλάξηεζεο απηψλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «Ππλεκκέλα
Ξξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ», Θαηεγνξία «Ξξνο Αλάδνρν, Γηαθήξπμε θαη Γεκνζίεπζε ζην
Portal».
Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν
πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε
φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ
αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
2.1.4 Γιώζζα
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα
Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε
ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο
πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ
πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ
ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ
έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. Δηδηθά, ηα αιινδαπά
ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ
πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν (άξζξν 92 παξ. 4
Λ.4412/16).
Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984
(Α΄188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο
ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην
έγγξαθν (άξζξν 107 πεξ. 14 ηνπ λ. 4497/2017).
Ρξφπνο ππνβνιήο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ζα είλαη ζχκθσλα είηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014
(Α΄ 94) είηε ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία
βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα
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θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ,
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ
ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ
θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ ηνπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο
αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ
ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο
εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (παξ. 4, άξζξνπ 72,
λ.4412/16).
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
2.2

Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.
3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο) εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνζνχ
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3.886,42 €

(ηξεηο ρηιηάδεο νθηαθόνζηα νγδόληα έμη θαη ζαξάληα δύν επξώ) εθφζνλ νη πξνζθνξέο δίλνληαη γηα φια ηα ππφ
πξνκήζεηα είδε. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ εηδψλ ή γηα έλα είδνο, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο
αλαιπηηθά σο εμήο:

(1) ΡΚΖΚΑ-Α/Α
ΠΠΡΖΚΗΘΝ

(2) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

(3)
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ
Ξ/ ΣΥΟΗΠ
Φ.Ξ.Α

4) ΞΝΠΝ
ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

ΡΚΖΚΑ 1. (Α/Α:
75010)
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΚΔ
ΠΛΝΓΝ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (1-12)

Αληηδξαζηήξηα θαη Αλαιψζηκα γηα ην
Πχζηεκα Λεθεινκεηξίαο

14.661,05

293,00

ΡΚΖΚΑ 2. (Α/Α:
70444)
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ
ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
(ΚΗΘΟΝΠΘΝΞΗΝ)
(13-16)
13

Αληηδξαζηήξηα θαη Αλαιψζηκα γηα ηε Κεζνδνινγία ηνπ Αλνζνθζνξηζκνχ

Chlamydia trachomatis Swab collection 390,00 €
Kits (γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο)

8,00 €

14

Kit
γηα
αλίρλεπζε 1.131,00 €
αληηγφλνπ Chlamydia trachomatis κε ηε
κέζνδν ηνπ αλνζνθζνξηζκνχ

23,00 €

15

Kit
γηα αλίρλεπζε αληηππξεληθψλ 159,12 €
αληηζσκάησλ ANA κε ηε κέζνδν ηνπ
αλνζνθζνξηζκνχ

3,00€

16

Kit γηα αλίρλεπζε αληηζσκάησλ dsDNA 70,20 €
κε ηε κέζνδν ηνπ αλνζνθζνξηζκνχ

1,00€

ΡΚΖΚΑ 3. (Α/Α:
70444)
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ
ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (17-35)

Αληηδξαζηήξηα θαη αλαιψζηκα γηα Νξναληηδξάζεηο

17

ASO

18
19

36,48 €

1,00 €

33,63 €

1,00 €

29,93 €

1,00 €

CRP
RF
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20
21
22
23
24
25
26
27

I.M.
125,40 €

3,00 €

50,35 €

1,00 €

15,20 €

1,00 €

541,31 €

11,00 €

133,00 €

3,00 €

26,60 €

1,00 €

245,1

5,00 €

133,00 €

3,00 €

133,00 €

3,00 €

42,75 €

1,00 €

95,00 €

2,00 €

95,00 €

2,00 €

95,00 €

2,00 €

95,00 €

2,00 €

95,00 €

2,00 €

95,00 €

2,00 €

Le test
RPR
Rose Bengal Brucella antigen
Brucella Ag Abortus
Brucella Ag Melitensis
Brucellacapt test
Salmonella Typhi

(TO)

28

Salmonella Typhi

(TH)

29

Salmonella Typhi

(Vi)

30

Salmonella Paratyphi

(AO)

31

Salmonella Paratyphi

(AH)

32

Salmonella Paratyphi

(BO)

33

Salmonella Paratyphi

(BH)

34

Salmonella Paratyphi

(CO)

35

Salmonella Paratyphi

(CH)

ΡΚΖΚΑ 4. (Α/Α:
70444) ΙΗΘΑ ΣΥΟΗΠ
ΠΛΝΓΝ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (3689)

Κηθξνβηνινγηθά ιηθά Θαιιηεξγεηψλ

36

Βlood agar + 5% Sheep Blood

1.986,60 €

40,00 €

37

Βlood agar + 5% Horse Blood

1.986,60 €

40,00 €

38

Mac Conkey Sorbitol agar

654,50 €

13,00 €

39

Blood agar/Mac Conkey agar No2
δηρνηνκεκέλν
Chocolate agar

1.432,20 €

29,00 €

2.721,18 €

55,00 €

40
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41

Chocolate agar θαη PolyVitex

92,98 €

2,00 €

42

Chocolate agar θαη Polyvitex VCAT3
(VCA3)
Chocolate Haemophilus agar

93,48 €

2,00 €

100,72 €

2,00 €

XLD agar
CCE agar γηα ηελ εθιεθηηθή απνκφλσζε
Clostridium difficile
Chromoagar γηα θαι/α θαη απνκφλσζε
βαθηεξίσλ απφ θφπξαλα κε άκεζε
ηαπηνπνίεζε Salmonella spp
Chromoagar γηα θαι/α θαη απνκφλσζε
Mπθήησλ κε άκεζε ηαπηνπνίεζε C.
Albicans θαη κεξηθή άιισλ Επκνκπθήησλ
Chromoagar γηα απνκφλσζε θαη άκεζε
ηαπηνπνίεζε GBS
Chromoagar KPC

53,90 €
21,18 €

1,00 €
1,00 €

954,80 €

19,00 €

1.108,80 €

22,00 €

138,60 €

3,00 €

61,60 €

1,00 €

Gardnerella Vaginalis selective agar κε
αίκα αλζξψπνπ
Thayer Martin selective agar
Columbia agar + 5% Sheep Blood
Columbia agar + 5% Horse Blood
Columpia CNΑ agar +5% Sheep Blood
Schaedler agar + 5% Sheep Blood
Yersinia Selective agar
Trypticase-Soy Agar
Muller Hinton agar, ζηξνγγπιά, κεγάιν
κέγεζνο (145 mm)
Muller Hinton agar + 5% Sheep Blood,
ζηξνγγπιά, κεγάιν κέγεζνο
Muller Hinton agar + 5% Sheep Blood,
κηθξφ κέγεζνο
Medium Loeffler ζε θεθιηκέλα ζσιελάξηα
Haemophilus Test Medium (H.T.M) agar
Dermatophyte Test Medium (D.T.M)
agar
Sabouraud CycloheximideChloramphenicol agar
Sabouraud Actidione - Chloramphenicol
agar έηνηκν ζε ζσιελάξην κε βηδσηφ
πψκα
Cooked meat medium ζε ζσιελάξην
Schaedler Broth with 0,02 % agar +
Vitamin k3 έηνηκν ζε γπάιηλν
ζσιελάξην κε βηδσηφ πψκα
Γίζθνη επαηζζεζίαο αληηβηνηηθψλ

592,90 €

12,00 €

462,00 €
3.834,60 €
2.464,00 €
528,22 €
244,09 €
36,96 €
36,96 €
611,00 €

9,00 €
77,00 €
49,00 €
11,00 €
5,00 €
1,00 €
1,00 €
12,00 €

316,32 €

6,00 €

133,98 €

3,00 €

42,07 €
98,56 €
25,53 €

1,00 €
2,00 €
1,00 €

244,09 €

5,00 €

210,33 €

4,00 €

2.483,25 €
42,07 €

50,00 €
1,00 €

145,53 €

3,00 €

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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69

70
71
72

73
74
75
76
77
78

79

80

81

Γηζθία αληηβηνηηθψλ γηα αλίρλεπζε ESBL:Cefepime 30 κg (FEP), Cefepime +
Clavulanic Acid 30+10 (FEL), Cefotaxime
30 κg (CTX), Cefotaxime + Clavulanic
Acid 30+10 (CTL), Ceftazidime 30 κg
(CAZ), Ceftazidime + Clavulanic Acid
30+10 (CAL), Ceftriaxone 30 κg (CAZ),
Ceftriaxone + Clavulanic Acid 30+10
(CAL),Ticarcillin 75 κg, Ticarcillin +
Clavulanic Acid, 75+10
Γηζθία αληηβηνηηθψλ γηα αλίρλεπζε OXA48:Temocillin 30 κg
Colistin MIC strip γηα έιεγρν επαηζζεζίαο
κε ηε κέζνδν broth microdilution.
Γηαθνξνδηαγλσζηηθνί δίζθνη:Novobiocin
5 Κg, Bacitracin 10 Units, Bacitracin 0,04
Κg, Optochine 5 Κg, Metronidazole 5 Κg
Metronidazole 50 Κg, Bancomycin 5 Κg,
Kanamikine 1mg, Colistin10Κg,
Cotrimaxazole 25 Κg, Ξαξάγσλ X,
Ξαξάγσλ V, Ξαξάγσλ V+X
Γιπθεξφιε ζε ζπζθεπαζία έσο 1000 ml
EDTA solution Ph 8.0, 0,5 M ζε
ζπζθεπαζία ησλ 50 ml
Phenylboronic acid ζε ζπζθεπαζία ησλ
10 gr
Oxidase disks

32,34 €

0,65 €

2,77 €

1,00 €

348,425

7,00 €

110,88 €

2,00 €

15,40 €
96,59 €

1,00 €
2,00 €

115,27 €

2,00 €

35,81 €

1,00 €

Γείθηεο ειέγρνπ αλαεξφβηαο επψαζεο
Φάθεινη δεκηνπξγίαο αλαεξφβησλ
ζπλζεθψλ ρσξίο ρξήζε χδαηνο θαη
ρσξίο θαηαιχηε γηα ελεξγνπνίεζε, κε
πιαζηηθφ δηαθαλέο θάιπκκα. Πην
kit λα πεξηέρνληαη clip seals
Φάθεινη CO2 ρσξίο ρξήζε χδαηνο
θαη ρσξίο θαηαιχηε κε δηαθαλέο
πιαζηηθφ θάιπκκα. Πην kit λα
πεξηέρνληαη clip seals
Φάθεινη δεκηνπξγίαο κηθξναεξφθηισλ
ζπλζεθψλ ρσξίο ρξήζε χδαηνο θαη
ρσξίο θαηαιχηε γηα ελεξγνπνίεζε, κε
πιαζηηθφ δηαθαλέο θάιπκκα. Πην kit
λα πεξηέρνληαη clip seals
Αληηνξνί Salmonella γηα ηαπηνπνίεζε
απφ θαιιηέξγεηα:Ξνιπδχλακνο νξφο
anti-O, κνλνδχλακνη νξνί ησλ νκάδσλ
A,B,C1,C2,D(1,2 4,5 6,7,8, 9 12)
κνλνδχλακνη anti-H νξνί 1εο θάζεσο
a,b,c,d,i,g,mκνλνδχλακνη anti-H νξνί 2εο

6,81 €
3.882,34 €

1,00 €
78,00 €

970,59 €

19,00 €

1.164,70 €

23,00 €

415,80 €

8,00 €
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θάζεσο : 1,2 1,5

82
83

84.1
84.2
84.3
84.4
84.5

84.6
84.7
84.8
84.9
84.10
85
86
87
88
89
ΡΚΖΚΑ 5 (Α/Α:

Aληηνξνί ersinia 0:9 γηα ηαπηνπνίεζε 77,00 €
απφ θαιιηέξγεηα
kit κε ζσκαηίδηα Latex γηα ηελ
217,14 €
ηαπηνπνίεζε ηνπ πλεπκνληνθφθθνπ. Λα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε απνηθίεο θαη
αηκνθ/α.KIT/50TEST
Bηνρεκηθά ηέζη ηαπηνπνίεζεο 2.Ραηλίεο
431,35 €
ηαπηνπνίεζεο γηα κε δπκνχληα Gram (-)
κε ηνπιάρηζηνλ 20 ππνζηξψκαηα
Bηνρεκηθά ηέζη ηαπηνπνίεζεο 3.Ραηλίεο
161,76 €
ηαπηνπνίεζεο Λατζζεξηψλ, Αηκνθίισλ κε
ηνπιάρηζηνλ 10 ππνζηξψκαηα
Bηνρεκηθά ηέζη ηαπηνπνίεζεο 4.Ραηλίεο
242,65 €
ηαπηνπνίεζεο κε ηνπιάρηζηνλ 20
ππνζηξψκαηα θνξπλνβαθηεξηδίσλ
Bηνρεκηθά ηέζη ηαπηνπνίεζεο 5.Ραηλίεο
248,75 €
ηαπηνπνίεζεο κε ηνπιάρηζηνλ 20
ππνζηξψκαηα αλαεξνβίσλ κηθξνβίσλ
Bηνρεκηθά ηέζη ηαπηνπνίεζεο 6.Ραηλίεο
373,12 €
ηαπηνπνίεζεο Κπθήησλ κε ηνπιάρηζηνλ
20 ππνζηξψκαηα γηα απάληεζε ζε 24-48
ψξεο
Bηνρεκηθά ηέζη ηαπηνπνίεζεο 7.Ραηλίεο
576,58 €
ηαπηνπνίεζεο κε ηνπιάρηζηνλ 20
ππνζηξψκαηα γηα Staphylococcus
Bηνρεκηθά ηέζη ηαπηνπνίεζεο 8. Ραηλίεο 309,31 €
ηαπηνπνίεζεο γηα ζηξεπηφθνθθνπο κε
ηνπιάρηζηνλ 20 ππνζηξψκαηα
Bηνρεκηθά ηέζη ηαπηνπνίεζεο 9.
483,14 €
Ραηλίεο ηαπηνπνίεζεο βαθίισλ
Bηνρεκηθά ηέζη ηαπηνπνίεζεο 10.
218,39 €
Ραηλίεο ηαπηνπνίεζεο γηα Listeria κε
ηνπιάρηζηνλ 10 ππνζηξψκαηα
Bηνρεκηθά ηέζη ηαπηνπνίεζεο
242,65 €
11.Ραηλίεο ηαπηνπνίεζεο Campylobacter
spp κε ηνπιάρηζηνλ 20 ππνζηξψκαηα
Mycoplasma Α7 agar. Θα πξνηηκεζνχλ νη 244,48 €
κηθξέο ζπζθεπαζίεο
Columbia Base agar ζθφλε 500 gr
30,80 €
Mac Conkey agar Λν 2 ζε ζπζθεπαζία
46,20 €
ησλ 100ml
Αιβνπκίλε βνείνπ νξνχ – (BSA) 22%
9,67 €
Αληηαλζξψπηλνο αληηζθαηξηληθφο νξφο
9,70 €
ΑΛΝΠΝΣΟΥΚΑΡΝΓΟΑΦΗΑ Αλνζνρξσκαηνγξαθία επί πιαθφο
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70444) ΙΗΘΑ ΣΥΟΗΠ
ΠΛΝΓΝ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (9094)

ελζσκαησκέλα Controls

90

Test ηαρείαο αλίρλεπζεο Leptospira IgM
ζε δείγκα αίκαηνο
Ξιήξεο Kit γηα ηελ ηαπηφρξνλε
αλίρλεπζε παξνπζίαο πξσηφδσσλ Giardia
Lamblia, Entamoeda Histolytica &
Cryptosporidium Parvum ζε δείγκα
θνπξάλσλ
Test ηαρείαο αλίρλεπζεο E. Coli O157
ζε δείγκα θνπξάλσλ
Ρεζη ηαρείαο αλίρλεπζεο Campylobacter
ζηα θφπξαλα
Test ηαρείαο αλίρλεπζεο Bence Jones
Free K/L ζηα νχξα
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ
ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ

91

92
93
94
ΡΚΖΚΑ 6 (Α/Α:
75011) ΙΗΘΑ ΣΥΟΗΠ
ΠΛΝΓΝ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (95106)

140,40 €

3,00 €

840,84 €

17,00 €
421,20 €
280,80 €
374,40 €

3.904,05€

8,00 €
6,00 €
7,00 €

78,00€

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα
αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο,
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, θαη
β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ,
θαη
γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην,
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο :
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003,
ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο
Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309
ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο
δηαρεηξηζηέο.
Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟
ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή
λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
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Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα
ηελ θαηαβνιή ηνπο.
2.2.3.3. α) Θαη‟ εμαίξεζε, δελ απνθιείνληαη γηα ηνπο ιφγνπο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ νη πην θάησ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο .
β) Θαη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ
πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ
θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα
ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.
4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο
ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη
θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ,
γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ
ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα
κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.
2.2.3.5. ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ
2.2.3.6. Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε
πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.
2.2.3.7. Ξξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ
έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ
(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο.
Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε
εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί
λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ
απφθαζε.
2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016.
2.2.3.9. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα
αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο
ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ
λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ
Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε
ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηα θξηηήξηα αλάζεζεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη λα
πξνζθνκίζνπλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία (π.ρ βεβαηψζεηο, δειψζεηο, ππεχζπλεο
δειψζεηο, εγρεηξίδηα, θχιια ζπκκφξθσζεο, θπιιάδηα, πηζηνπνηεηηθά θ.η.ι) πνπ αλαθέξνληαη ζην
Ξαξάξηεκα Η ελφηεηα 2 (Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο) ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
Δηδηθφηεξα:
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1.

Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο φηη ηα πξνζθεξζέληα ζηνλ δηαγσληζκφ
αληηδξαζηήξηα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα (πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κεράλεκα)
πξνηείλνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ νίθν γηα θαλνληθή ρξήζε, φηη είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα
ειεθηξνληθά θαη κεραληθά κέξε ηνπ κεραλήκαηνο θαη φηη δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή θαη
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ.
2. Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο φηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία
(πξνκεζεπηήο) είλαη εμνπζηνδνηεκέλε γηα ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο
ππνζηήξημεο θαη φηη ζηειέρε ηεο έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηα εξγνζηάζηα ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
3. Θαηάζεζε πεχζπλεο δήισζεο ηνπ Λ.1599/86, φηη ην κεράλεκα θαηαζθεπάζηεθε κεηά ηελ
01-01-2010, αλαθέξνληαο ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ ζεηξάο, S/N.
4.

Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, απφ
ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν
εξγνζηαζηαθφ αξηζκφ, ν νπνίνο ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ησλ
αληηδξαζηεξίσλ. Πην δηάζηεκα απηφ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηζθεπάδεη ή λα
αληηθαζηζηά νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ή κέξνο ή νιφθιεξν ην ζχζηεκα πνπ έρεη ππνζηεί
βιάβε, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Λνζνθνκείνπ. πνρξενχηαη επίζεο λα αληηθαζηζηά ζηελ
πεξίπησζε απηή ην ηζνδχλακν ησλ ηεζηο πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί ιφγσ ηεο απφηνκεο
δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο (βιάβεο) ηνπ αλαιπηή, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζην βηβιίν ιεηηνπξγίαο
ηνπ νξγάλνπ πνπ ηεξεί ην εξγαζηήξην θαη απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην αξρείν ζθαικάησλ ηνπ
αλαιπηή.

5.

Ρελ παξάδνζε εγρεηξηδίνπ ρξήζεσο γηα θάζε αλαιπηή ζηελ Διιεληθή

6.

πεχζπλε δήισζε πνπ λα δειψλεη ην ζχλνιν ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Β2 πεξί ζπζθεπαζίαο
αληηδξαζηεξίσλ ησλ Ρ.Ξ. παξαξηήκαηνο Η ελφηεηα 2.

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα
ζπκκνξθψλνληαη κε φζα αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ελφηεηα 2 Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
Αλαιπηηθά:
1. Λα θαηαηεζνχλ νη δειψζεηο ζπκκφξθσζεο θαηά CE γηα ηα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα,
πιηθά ειέγρνπ πνηφηεηαο, βαζκνλφκεζεο, πιπζηηθά δηαιχκαηα θαη αλαιπηέο.
2. Νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ επη πνηλή απφξξηςεο :

α. Σψξα πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ.

3.

β. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ηφπνο εγθαηάζηαζεο απηνχ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ
θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ ηδία εηαηξεία λα επηζπλάπηεηαη μερσξηζηή .Γ. ε νπνία ζα αλαθέξεη ην
εξγνζηάζην πνπ ζα γίλεη ε θαηαζθεπή θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο/ επίζεκνο αληηπξφζσπνο
έρεη απνδερζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ
πξνζθέξνληα.
4.
γ. Σξφλνο παξάδνζεο ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξαγγειία.

δ. Σξφλν δσήο (εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο)
ε. Ρε ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνχ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.
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5. Ππκκφξθσζε θαηά CE, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 98/79/ΔΝΘ γηα ηελ
ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (θνηλή πνπξγηθή απφθαζε Γ8δ/νηθ3607/892),
πηζηνπνηεηηθφ ειεχζεξεο θπθινθνξίαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο παξαγσγήο.
6. Έγγξαθε δήισζε φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
Λνζνθνκείνπ, πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ
Λνζνθνκείνπ.
7. Λα θαηαηεζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ Θαηαζθεπαζηή
Νίθν γηα ηνπο ηδηφθηεηνπο αλαιπηέο.
8. Πηελ αλάιπζε θφζηνπο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη πφζεο αθέξαηεο ζπζθεπαζίεο
αληηδξαζηεξίσλ, αλαισζίκσλ, βαζκνλνκεηψλ (calibrator) θαη πξφηππσλ νξψλ(controls)
ζα ρξεηαζζεί λα αγνξαζζνχλ απφ ην ηκήκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
αξηζκνχ εμεηάζεσλ ιακβάλνληαο ππ΄φςηλ ην ρξφλν δσήο ηνπο. Ρα αλσηέξσ λα
πηζηνπνηνχληαη κε ηελ θαηάζεζε ησλ εζψθιεηζησλ νδεγηψλ ρξήζεσο γηα ηα
αληηδξαζηήξηα θαη φια ηα ζπκπιεξσκαηηθά πιηθά. ιηθά ηα νπνία ηπρφλ δελ ζα
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά, φπσο ζχξηγγεο, ιπρλίεο, ειεθηξφδηα, θαη άιια ινηπά
αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αλαιπηψλ ζα
παξαδίδνληαη ρσξίο ηελ ρξέσζε ηνπ Λνζνθνκείνπ.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο
(ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ
2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε
απηνχο. Πηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε
ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.
Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη
ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο,
κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο
ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.
Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ
νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.
πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ.
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4,
2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθό Δληαίν
Έγγξαθν ύκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ.
1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
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Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (ΔΔΔ), ην
νπνίν επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ππνγξάθεηαη έσο 10 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ ππνρξέσζε ππνγξαθήο, αθνξά φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, αλά πεξίπησζε.
Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν
ύκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα νπνία ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4605/19 άξζξν 43 παξ.7αδ
Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ
άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016.
Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη
ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά
πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4 - 2.2.8).
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη,
εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη
ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο
Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο,
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο.
Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν
Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ).
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ .
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο
αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή
ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν,
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί
λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
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ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε
β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4..
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ
ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ
θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ
απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ
ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή
Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ:
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη
αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην
πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη
φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν
Δπηκειεηήξην.
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε
ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ,
ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
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Β.5. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ
πηζηνπνίεζεο.
Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
Β.6. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.7. Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο,
πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
2.3

Κξηηήξηα Αλάζεζεο

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο

Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, βάζεη ησλ θάησζη θξηηεξίσλ:
ΠΙΝΑΚΔ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙ∆ΡΑΣΗΡΙΩΝ –

1.
ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΝΑΛΤΣΩΝ -ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ύζηεκα Νεθεινκεηξίαο
ΣΜΗΜΑ 1
ΚΡΙΣΗΡΙΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΝΣΔΛΔΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ
ΜΔ
ΤΝΟΓΟ
ΔΞΟΠΛΙΜΟ (Α/Α:
75010)

ΟΜΑΓΑ Α: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΠΟΙΟΣΗΣΑ-ΑΠΟΓΟΗ
ΑΝΑΛΤΣΔ (ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ)
Κ1

πκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

10%

Κ2

Πνηόηεηα, απνδνηηθόηεηα (αξηζκόο δεηγκάησλ , αξηζκόο
εμεηάζεσλ),ηερλνινγία, ηαρύηεηα, αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο
(αθξίβεηα, επαλαιεςηκόηεηα )

25%

Κ3

Απιόηεηα ζηνλ ρεηξηζκό θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή,
ζπκβαηόηεηα κε ηξέρνπζεο κεζόδνπο, ύπαξμε
ζπζηήκαηνο αζθαιείαο πξνζσπηθνύ θαη πεξηβάιινληνο

10%

ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ
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Κ4

Πνηόηεηα θαη πιήξεο ζπκβαηόηεηα κε ηα αληίζηνηρα
όξγαλα , αμηνπηζηία , αθξίβεηα , επαλαιεςηκόηεηα
απνηειεζκάησλ

25%

Κ5

Γηάξθεηα ρξήζεο, ζπλζήθεο ζπληήξεζεο , ζηαζεξόηεηα
επί ηνπ αλαιπηή.

10%

πζθεπαζία (κηθξό κέγεζνο, θαηαιιειόηεηα ,
ζεκάλζεηο,πξνζηαζία από επηκνιύλζεηο – αιινηώζεηο),
ρξόλνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ
ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΓΑ Α

80%

ΟΜΑΓΑ Β: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Κ6

Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ-ρεηξηζηώλ γηα ηνπο αλαιπηέο,
ύπαξμε δπλαηόηεηαο ζπλερνύο ηειεθσληθήο
επηζηεκνληθήο-ηερληθήο ππνζηήξημεο

10%

Κ7

Δγγπήζεηο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά θαη
εξγαζία γηα ηνπο αλαιπηέο, ρξόλνο πξνζέιεπζεο ηερληθνύ,
ειάρηζηνο ρξόλνο ζέζεσο ηνπ αλαιπηή εθηόο ιεηηνπξγίαο
έπεηηα από δηαπηζησκέλε βιάβε γηα ηελ νπνία έρεη
ελεκεξσζεί ε εηαηξεία.

10%

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΓΑ Β

20%

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ

100%

2.
ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ (ΣΜΗΜΑ 2,3,4,5)
ΚΡΙΣΗΡΙΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΝΣΔΛΔΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΥΩΡΙ
ΤΝΟΓΟ
ΔΞΟΠΛΙΜΟ
(Α/Α:70444)

ΟΜΑΓΑ Α: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΠΟΙΟΣΗΣΑ-ΑΠΟΓΟΗ
ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ
Κ1

Πνηόηεηα, αμηνπηζηία, αθξίβεηα, επαλαιεςηκόηεηα,
εηδηθόηεηα, επαηζζεζία, θάιπςε επηζπκεηώλ εμεηάζεσλ θαη
πιένλ απηώλ

40%

Κ2

Γηάξθεηα ρξήζεο, ζπλζήθεο ζπληήξεζεο, ζηαζεξόηεηα,
ζπζθεπαζία (κηθξό κέγεζνο, θαηαιιειόηεηα-ζεκάλζεηο
,πξνζηαζία από επηκνιύλζεηο-αιινηώζεηο), ρξόλνο
παξάδνζεο ησλ πιηθώλ.

60%

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ:

100%

3.ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 6
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ΤΝΣΔΛΔΣΔ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΓΙΑ
ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ
ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
Α/Α: 75011

ΚΡΙΣΗΡΙΑ

Α/Α

Έιεγρνο
πνηόηεηαο:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2.Γ

Αμηνιόγεζε

ησλ

1.

Πξνζθνξά
νινθιεξσκέλεο
εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο.

2.

πκβαηόηεηα δεηγκάησλ κε κεζόδνπο.

40%

3.

Απνζηνιή δεηγκάησλ, επεμεξγαζία απνηειεζκάησλ, εθζέζεηο
απόδνζεο θαη ζηαηηζηηθώλ από ηνλ νξγαληζκό.

30%

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ

100%

2.3.2

ζεηξάο

πξνδηαγξαθώλ
πξνγξακκάησλ

30%

Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ

Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία
είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
Θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο
ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα
πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ.
Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν :
U = ζ1ρΘ1 + ζ2ρΘ2 +……+ζλρΘλ
Θξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ
απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο
πξνζθνξάο.
Ξιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν
ιφγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην Ι είλαη ν
κηθξφηεξνο αξηζκφο), ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί.
Πξνζθεξζείζα ηηκή
Λ

=

Σειηθή
βαζκνινγία
πξνζθνξάο

ηερληθήο

Ζ ζχµβαζε ζα ππνγξαθεί µε ηνλ ζπµµεηέρνληα ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά ζα αλαδεηρζεί
ζπµθεξφηεξε γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαισζίµσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε
πξνζθνξά ηνπ αλά ηχπν αλαιπηψλ.
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2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα I ηεο Γηαθήξπμεο, γηα

έλα ηκήκα ή γηα πεξηζζόηεξα ηκήκαηα ή γηα ην ζύλνιν ησλ ηκεκάησλ.

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα έλα ηκήκα-ζπζηεκηθό (γηα ην ζύλνιν ησλ εμεηάζεσλ
ηνπ αλαιπηή) ή γηα πεξηζζόηεξα ηκήκαηα-ζπζηεκηθό ή γηα ην ζύλνιν ησλ ηκεκάησλζπζηεκηθώλ (γηα ην ζύλνιν ησλ εμεηάζεσλ ηνπ αλαιπηή) θαη δηαηεξείηαη ην
δηθαίσκα/είλαη δπλαηή ε αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο γηα έλα ή όια ηα ηκήκαηαζπζηεκηθνύο ή νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό ηκεκάησλ-ζπζηεκηθώλ. (Ν. 4412/16, άξζξν
59). Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξώλ γηα κέξνο ησλ εηδώλ
(εμεηάζεσλ ηνπ αλαιπηή), αιιά γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ (εμεηάζεσλ ηνπ αλαιπηή)
θάζε ηκήκαηνο-ζπζηεκηθνύ. Σα ελ ιόγσ ηκήκαηα-ζπζηεκηθνί αλαθέξνληαη ζηελ
παξαθάησ παξάγξαθν 2.2.2.1., θαζώο θαη ζηελ Δλόηεηα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο
παξνύζαο Γηαθήξπμεο.
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα δηεπθξηλίδνληαη/εκθαλίδνληαη ηα επί κέξνπο ηκήκαηα εηδψλ θαη ε
αληηζηνίρεζή ηνπο, ηφζν κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, φζν θαη κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο
ζπζηεκηθνχο αξηζκνχο αλάξηεζεο.
ΑΟΗΘΚΝΠ
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ

ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ

1

Αξηζκφο
Ππζηήκαηνο
ΔΠΖΓΖΠ
75010

ΣΜΗΜΑ 1. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΜΔ ΠΙΝΑΚΑ 1
ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ
12)
ΒΑΟΡΖΡΑΠ
ΚΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΠΛΝΓΝ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
(ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 1
ΡΖΠ ΞΑΟΑΓΟΑΦΝ 2.3.1
ΡΖΠ Γ/ΜΖΠ)

2

Αξηζκφο
Ππζηήκαηνο
ΔΠΖΓΖΠ
70444

ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ
ΒΑΟΡΖΡΑΠ
ΣΥΟΗΠ
ΠΛΝΓΝ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
(ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 2
ΡΖΠ ΞΑΟΑΓΟΑΦΝ 2.3.1
ΡΖΠ Γ/ΜΖΠ)

Α/Α

ΡΚΖΚΑΡΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΣΜΗΜΑ 2. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ
ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
(ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟ)

ΣΜΗΜΑ 3.
ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ
ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
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ΑΜΝΛΡΔΠ
ΑΟΗΘΚΝΗ
ΔΗΓΥΛ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ
ΞΗΛΑΘΑ
ΔΠΖΓΖΠ
(1-

ΠΙΝΑΚΑ 2 (1316)

ΠΙΝΑΚΑ 3 (1735)

ΠΙΝΑΚΑ 4 (3689)

ΠΙΝΑΚΑ 5 (9094)

Controls

3

Αξηζκφο
Ππζηήκαηνο
ΔΠΖΓΖΠ
75011

ΣΜΗΜΑ
6.
(Α/Α:
ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ
ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ
ΒΑΟΡΖΡΑΠ
ΣΥΟΗΠ
ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΠΛΝΓΝ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
(ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 3
ΡΖΠ ΞΑΟΑΓΟΑΦΝ 2.3.1
ΡΖΠ Γ/ΜΖΠ)

75011)

ΥΩΡΙ

ΠΙΝΑΚΑ 6 (95106)

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά
είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο,
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα
δηαθήξπμε (άξζξν 1.5), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην
λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ πνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 « Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)».
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν
πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 56902/215 “ Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» θαη λα
εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο
ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο .Α.
2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο.
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή
ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο.
2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα,
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ.
4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο
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ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ
ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο
αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά
ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε
πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην
ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf].
[Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ε Α.Α. δίλεη ζρεηηθέο νδεγίεο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα επηζπλάπηνπλ ειεθηξνληθά
ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (νηθνλνκηθή πξνζθνξά) παξαπέκπνληαο ζην ζρεηηθφ άξζξν
ηεο δηαθήξπμεο θαη ην ππφδεηγκα ηνηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ ].
2.4.2.5. Ν ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο,
φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ
απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην,
θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε
κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά
είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ
ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε Πθξαγίδα
ηεο Σάγεο (Apostille).Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ
ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη
θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
πεξηιακβάλνπλ: α) ην Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.
1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 β) ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72
ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηα άξζξα 2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ
ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην
ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα II).
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Ρν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη νπνίνη νθείινπλ λα ην ππνβάινπλ κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλν ζε κνξθή PDF ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79
ηνπ λ.4412/16 θαη ηελ δηαθήξπμε.
Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ζηεξίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΔΔΔΠ πεξηέρεη
πιεξνθνξίεο θαη σο πξνο ηξίηνπο.
Ξιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζχληαμε, δεκνζίεπζε θαη ππνβνιή ηνπ (ΔΔΔΠ), παξέρνληαη ζηνλ
ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΔ) 2016/7 ηεο ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη ζηηο εμήο
ειεθηξνληθέο πχιεο :
- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
- http://www.promitheus.gov.gr
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ
εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.
Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔΠ γηα θάζε νηθνλνκηθφ
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ
ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “ Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο” ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηεο
Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη.
Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο
άλσ Ξαξάξηεκα.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο,
ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη επηπιένλ θαη αλαιπηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλε ζε κνξθή pdf, επη πνηλή απφξξηςεο σο κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην
αλάζεζεο [ηηκή], φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα IΗ (ΞΝΓΔΗΓΚΑ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ). Πε πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ ησλ αξηζκεηηθψο αλαγξαθφκελσλ

ζηνηρείσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ νιφγξαθσλ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα δεχηεξα.
ηεο δηαθήξπμεο:

Α. Σηκέο
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα
απφ ην ζχζηεκα.
Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη
ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016.
Νη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο:
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Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 235 παξ.1 Λ.4610/2019 φπσο
ηζρχεη).
β) Σαξηφζεκν 3%
ραξηνζήκνπ.

επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ

γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο, ηξνπνπνηεηηθήο ή
ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΦΔΘ Β 969/22-3-2017).
δ) Σαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ
ραξηνζήκνπ.
ε) Θξάηεζε 2% ππέξ Τπρηθήο γείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 3580/2007.
Ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο (Λ. 2283/94, ΦΔΘ 151/Α/94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη). Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε
πξνβιεπφκελε παξαθξάηεζε.
Δπίζεο ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη
λα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλε φπνπ ζα δειψλεηαη πνηα είλαη ε ηηκή ηεο ηειεπηαίαο θαηαρψξεζεο ζην
Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο ΔΞ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο αλαθέξνληαο ηνλ
ζρεηηθφ θσδηθφ παξαηεξεηεξίνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ είδνο/ε δελ είλαη θαηαρσξεκέλν/α ζην
Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο ΔΞ ζα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε φηη δελ
ππάξρεη ην είδνο θαηαρσξεκέλν ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ηεο
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, κε πνηλή απόξξηςεο.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δώδεθα (12)
κελώλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο
αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην
δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη θαη΄ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε

ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε.

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε,
αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
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2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο),
2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2
(Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε
θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1.
ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ν
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο
θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ε) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ
θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:


Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» ηελ
18-07-2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ.



Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή.



Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ», θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή.

Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην
απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα
έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.

Σελίδα 35

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ
ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Δηδηθφηεξα:
α. Ρελ εκέξα θαη ψξα πνπ ζα ιάβεη ρψξα ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππφ)θαθέισλ
«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί
θνξείο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη
ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα / εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ
ην Πχζηεκα.
β. Πηελ ζπλέρεηα ηελ ίδηα εκεξνκελία ην αξκφδην φξγαλν ζα απνζθξαγίζεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο
θαθέινπο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» θαη «Ρερληθή Ξξνζθνξά» πνπ πεξηέρνπλ ηα
ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα, ζε έληππε κνξθή, δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ ηα νπνία έρνπλ
θαηαηεζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξεζία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο
(ήηνη, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηα νπνία ππνβιήζεθαλ ειεθηξνληθά αιιά δελ θέξνπλ ςεθηαθή
ππνγξαθή ησλ πξνζθεξφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ). Ρν αξκφδην φξγαλν ζα κνλνγξάςεη θαη ζα
ζθξαγίζεη αλά θχιιν ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Θαηά ηε δηαδηθαζία απηή δχλαληαη λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ πξνζθεξφλησλ, ηα
κέιε ηνπ ΓΠ ζε πεξίπησζε ΑΔ ή νη αληίθιεηνί ηνπο, εθφζνλ έρνπλ δεισζεί, ή ηξίηα εηδηθά
εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηξίηα πξφζσπα πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο φηη
εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία ή φηη είλαη κέιε ΓΠ αλψλπκεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη επί
πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξαθηηθφ ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ εμνπζηνδφηεζε, δηα ηεο νπνίαο
εμνπζηνδνηνχληαη ηα ηξίηα πξφζσπα λα παξεπξίζθνληαη θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ έληππσλ
πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ γηα ινγαξηαζκφ θάπνηνπ πξνζθέξνληνο παξίζηαηαη
πξφζσπν απφ ηα σο άλσ, δχλαηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξίηα πξφζσπα πνπ ζα δειψζεη ελψπηνλ
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
Ρν αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ
απνζθξάγηζεο ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ.
γ. Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε μερσξηζηνχ πξαθηηθνχ ζην νπνίν:
Θαηαρσξνχληαη:
(α) Όινη νη πξνζθέξνληεο ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο.
(β) Ρα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο.
Αμηνινγνχληαη:
(α) Ρα θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλαθνξηθά κε ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά
ηνπο.
(β) Νη ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ σο
πξνο ηελ ζπκθσλία ηνπο κε ηνπο φξνπο θαη απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο.
δ. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά – ηερληθά), θαηά ην αλσηέξσ ζηάδην
θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ (παξάγξαθνο 3.4. ηεο
παξνχζαο) γηα ην ελ ιφγσ ζηάδην, νξίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Πηνπο ζπκκεηέρνληεο, κε κέξηκλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελεκέξσζε γηα ηελ
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θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ.
ε. Πηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή
απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ
πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηήο. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη ζπκκεηέρνληεο
ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην Πχζηεκα.
δ. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ην αξκφδην φξγαλν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία
νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Ρν αξκφδην φξγαλν
ζπληάζζεη μερσξηζηφ πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα
θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
(πξνζσξηλφο αλάδνρνο).
Πεκείσζε 1: Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο, ν Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή πνπ
πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.
Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016.
Πεκείσζε 2: Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο
ηζφηηκεο πξνζθνξέο (άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ.4412/16).
ε. Ρα πξαθηηθά ησλ δχν αλσηέξσ ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο ησλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά
Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε απφθαζεο. Πηελ ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ηελ ελ ιφγσ
απφθαζε κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν αλσηέξσ ζηαδίσλ ηνπ
δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην Πχζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ Ππζηήκαηνο
απνζηέιιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε.
ζ. Κεηά ηελ σο άλσ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ επί ηεο εθδνζείζαο απφθαζεο θαη γηα ηα δχν
αλσηέξσ ζηάδηα θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ (βι.
παξαθάησ παξάγξαθν 3.4), ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
(πξνζσξηλφο αλάδνρνο), εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε
εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο,
νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζηνλ ρψξν «Ππλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθήο Ξξνζθνξάο» θαη
εηδηθφηεξα ζηνλ (ππφ)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» ηνπ
ζπζηήκαηνο, ηα δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείσλ pdf, πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν
ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο
επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.7 απηήο), ζε πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην
θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Ρπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη
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ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ
ππνγξαθήο.
Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηα εθ ησλ ππφςε δηθαηνινγεηηθψλ/ζηνηρείσλ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί
απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή
ηνπ ππνγξαθή ζα πξέπεη, επί πνηλήο απνξξίςεσο, απηά λα πξνζθνκηζηνχλ ζην αξκφδην φξγαλν ζε
έληππε κνξθή, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ
θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ», ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα θέξεη
εμσηεξηθά ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ».
Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξνβεί ζε θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ λσξίηεξα απφ ηε θαζνξηζζείζα ρξνληθή πξνζεζκία ησλ 10 εκεξψλ πνπ ηνπ έρεη
δνζεί, ηφηε νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ, ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ,
ηφζν ειεθηξνληθά ζην ΔΠΖΓΖΠ, φζν θαη ζε έληππε κνξθή, ψζηε ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ
ελ ιφγσ θαθέινπ λα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ ιήμε ηεο απηήο πξνζεζκίαο.
η. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, απφ ην αξκφδην φξγαλν, ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
(πξνζσξηλφο αλάδνρνο), γίλεηαη ζε ζε ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ
δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Πηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ
έρνπλ ππνβάιεη παξαδεθηέο πξνζθνξέο, κε κέξηκλα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη,
κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελεκέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα
εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο
ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πνπ απνζθξαγίζζεθε. Γεληθφηεξα, ε απνζθξάγηζε θαη
αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πξαγκαηνπνηείηαη εθαξκνδφκελσλ
αλαιφγσο, ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ηειεπηαία ππνπαξάγξαθν ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 3.1.1.
ηα. Αθνχ νινθιεξσζεί ε απνζθξάγηζε ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ
έθδνζε θαη ππνβνιή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηειηθνχ πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο Νηθνλνκηθψλ
Ξξνζθνξψλ θαη Γηθαηνινγεηηθψλ Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ (γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε απφθαζεο), ζην
νπνίν:
Αμηνινγνχληαη:
(α)
Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη
θαηαηάζζνληαη κε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο
(β)

Ρα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.

(2)
πνβάιιεηαη γλσκνδφηεζε γηα ηελ ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
επί ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Νη θάθεινη ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηα πξνζθνκηζζέληα
δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ζηάδην, κε κέξηκλα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ζπλππνβάιινληαη ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.
ηβ. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα ζην ρψξν ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε.
2. Γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαζψο θαη γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί
ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ γεληθά ηα αθφινπζα:
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α. Ρν αξκφδην φξγαλν ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ ηνλ Αλαζέηνπζα
Αξρή κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ αηηήκαηα, ειεθηξνληθά – κέζσ ηεο παξερφκελεο απφ ην ζχζηεκα
εθαξκνγήο, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή
ζπκπιεξψζεσλ επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ
ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο λα παξέρνπλ
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) ηηο δεηνχκελεο
δηεπθξηλίζεηο – ζπκπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. Γηα ηελ απνζαθήληζε –
ζπκπιήξσζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ
λ.4412/16.
β. Γεδνκέλνπ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα ππνβνιή
ελζηάζεσλ θαη ηεο πνξείαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ νξηζκφ ηεο
απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ γίλεηαη θαηά θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο.
γ. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο σο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο
Γηαθήξπμεο, ή πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ινηπνί ιφγνη
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο σο αλαθέξνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο.
δ. Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ
Ππζηήκαηνο, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ζ εηδνπνίεζε
απηή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε, ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο ζην Πχζηεκα.
Θαηά ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο ππφςε εηδνπνίεζεο/αλαθνίλσζεο ζεσξείηαη φηη νη
ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη πιένλ πιήξε γλψζε επί ηεο απφθαζεο γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ
δηαγσληζκνχ. Υο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ εκεξνκελία απνηειεί θαη ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν
εθθηλεί ε λφκηκε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ ελζηάζεσλ. Θαηά ηελ ίδηα δηαδηθαζία
ππνινγίδνληαη θαη νη ρξφλνη ππνβνιήο δηεπθξηλήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ.
3.2

Πξόζθιεζε ππνβνιήο
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

δηθαηνινγεηηθώλ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Γηθαηνινγεηηθά

α. Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ
δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ,
παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο
ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην
φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. (άξζξν 103 παξ. 2 ηνπ λ.4412/16/ άξζξν 43 παξ.3 ηνπ
Λ. 4605-2019).
β. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ.
γ. Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,
ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) Θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε
ην ΔΔΔΠ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) Γελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
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iii) Απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη ηα ηπρφλ θξηηήξηα πνηνηηθήο
επηινγήο ηεο παξνχζαο.
Πε πεξίπησζε πνπ θαη ν επφκελνο πξνζθέξνληαο πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηα
νπνία απαηηνχληαη, ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν αλάδνρν θ.ν.θ.
δ. Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο
ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην ΔΔΔΠ φηη πιεξνί, νη νπνίεο
επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
ε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
ζη. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηνπ
ηειηθνχ πξαθηηθνχ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1(ηα) ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 3.1.2 απφ ην αξκφδην
φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε
ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο , είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο
(άξζξα 103 θαη 106 λ.4412/16). Πε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο
δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
δ. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1(ηβ) ηεο αλσηέξσ
παξαγξάθνπ 3.1.2.
3.3

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ε αλαζέηνπζα
αξρή πξνβαίλεη, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, καδί κε
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
πξνζθνξψλ ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή
πξνζθνξά, (βάζεη άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016), ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 105 ηνπ
Λ. 4412/2016.
Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη :
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο
παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη
απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ην
άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,εθφζνλ απαηηείηαη.
γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2. θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ
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πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε.
Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί, κέζσ
ηνπ Ππζηήκαηνο θαη ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζε απηφ ρξεζηψλ ηεο, ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη
(20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ Ππζηήκαηνο, εθαξκνδνκέλσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ
αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηε δηαθήξπμε θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ έρεη
απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα
δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ.4412/16
Ππλαθψο κε ηα πξναλαθεξφκελα θαη βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο .Α. 56902/215/2-62017 (ΦΔΘ Β 1924), κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο ηδίσο:
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ εηδνπνηνχλ εγγξάθσο ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιιεη ηα πξνβιεπφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ πξνζσξηλνχ
δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.

αλαδφρνπ

ππνβάιινπλ

ηα

πξνβιεπφκελα

• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
ππέβαιιε ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κέζσ ηνπ ρψξνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016
πξνβαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ θαη ππνβάιινπλ ηα πξαθηηθά, γλσκνδνηήζεηο, εηζεγήζεηο ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/ αλαζέηνληα θνξέα.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηνχλ ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζπκκεηέρνληεο πιελ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, καδί κε
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
θαη ηα αλαξηνχλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «Ππλεκκέλσλ Ξξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ».
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνζθαινχλ ηνλ πξνζσξηλφ
αλάδνρν λα ππνβάιιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηνχλ ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απνζηέιινπλ εηδηθή πξφζθιεζε
ζηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο ζχκβαζεο.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δχλαηαη λα πξνζθνκίδνπλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103
ηνπ λ. 4412/2016.
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Ζ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ρψξνπ «Ππλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθήο Ξξνζθνξάο» ηνπ
Ππζηήκαηνο.
Ζ πξνζθφκηζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 103 θαζψο θαη ε ππνβνιή ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε
ηελ πεξ. γ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ Ππζηήκαηνο.
Κε ηνλ ίδην ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη ηδίσο, ππνβνιή ησλ πξαθηηθψλ, γλσκνδνηήζεσλ θαη
εηζεγήζεσλ ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ, νη εηδνπνηήζεηο, θνηλνπνηήζεηο θαη πξνζθιήζεηο ησλ
αλαζεηνπζψλ αξρψλ πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαζψο θαη θάζε
άιιε επηθνηλσλία κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
3.4

Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία

Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή
είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά
παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Πε πεξίπησζε
πξνζθπγήο θαηά πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο
είλαη (α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή (β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο,
ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην
ΘΖΚΓΖΠ. Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη
δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ
ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή
Ξξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document
Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή
ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ
πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε
πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Θαηά ηα ινηπά, ε
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ
δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016.
Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ:
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4605/2019 παξ. 42 άξζξν
43.
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Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ
ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ
ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή
ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο
πξνζθπγήο.
Νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ
ΑΔΞΞ.
Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ
βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ
εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο
θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν
αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.
3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1

Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72
παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο,
εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ.

4412/2016.

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.
Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ή απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ
αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ πιηθψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά, κεηά ηελ
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο
πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε
επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
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4.2

πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.
4.3

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ
δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.4

Τπεξγνιαβία

4.4.1. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο
εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
4.4.2. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ,
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ
νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο
ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο
απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο
παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο
ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.
Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα
απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ.
4412/2016.
4.5

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
4.6

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,
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β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ.
5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1

Σξόπνο πιεξσκήο

5.1.1 Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά κε έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο κεηά ηελ

εθηέιεζε θάζε παξαγγειίαο θαη ηελ δηελέξγεηα πνζνηηθήο-πνηνηηθήο παξαιαβήο.

5.1.2 Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (παξ. 4 , άξζξνπ 200 λ.4412/16) θαζψο θαη θάζε
άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ
έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
5.1.3 Πηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε

άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ
παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 235 παξ.1 Λ.4610/2019
φπσο ηζρχεη).
β) Σαξηφζεκν 3%
ραξηνζήκνπ.

επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ

γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο, ηξνπνπνηεηηθήο ή
ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΦΔΘ Β 969/22-3-2017).
δ) Σαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ
ραξηνζήκνπ.
ε) Θξάηεζε 2% ππέξ Τπρηθήο γείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 3580/2007.
Ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο (Λ. 2283/94, ΦΔΘ 151/Α/94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη). Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε
πξνβιεπφκελε παξαθξάηεζε.
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο ρσξίο Φ.Ξ.Α.), παξακέλνπλ
ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο.
5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο

5.2.1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη
απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ
δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα
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ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κε βάζε ηνπο εηδηθνχο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε,
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ
αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/16, επηβάιιεηαη
πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο
ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο
απηψλ.
Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο
θφξησζεο - παξάδνζεο.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ
πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν
πνζφ.
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε
ηεο έλσζεο.
5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ
άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 6.1. (Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4.
(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην
απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1

Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ

6.1.1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ ζην
Λνζνθνκείν καο.
Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε
πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη
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αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε
παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ
ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη
έθπησηνο.
6.1.3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε
ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην
πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη
ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο
πξνζθνκίζηεθε.
6.2

Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην Παξάξηεκα IΙΙ ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο).
Ν Ξξνκεζεπηήο, κεηά απφ παξαγγειία ηνπ Λνζνθνκείνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη ην πιηθφ ζηε
Λ.Κ. Αγξηλίνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή) θαη ψξεο (08:00 έσο 14:00) θαη ζε
επείγνπζεο-έθηαθηεο πεξηπηψζεηο σο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Ζ θάζε παξαγγειία κε ηελ δεηνχκελε πνζφηεηα ζα εθηειείηαη κφλν κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ
ην Λνζνθνκείν, θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη ζα εθδίδεηαη μερσξηζηφ παξαζηαηηθφ.
Ν κεηνδφηεο Ξξνκεζεπηήο, εθφζνλ εηδνπνηεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ην Λνζνθνκείν γηα θάιπςε
έθηαθηεο αλάγθεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη αληηδξαζηήξηα ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν
Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα Αξγηψλ ή/θαη Παββαηνθχξηαθσλ. Ζ
Δηαηξεία ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε
πνζφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλεμαξηήησο απφ εκέξα , ψξα , θαηξηθψλ ζπλζεθψλ , απεξγηψλ θιπ.
Ν κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη αμηφπηζην ζχζηεκα ιήςεο παξαγγειηψλ (θηλεηή,
ζηαζεξή ηειεθσλία, fax, email) γηα φιεο ηηο ψξεο θαη εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Πε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ
δηθηχνπ ή άιιεο απξφβιεπηεο θαηάζηαζεο αδπλακίαο ιήςεο παξαγγειίαο, ν πξνκεζεπηήο, κε δηθή ηνπ
επζχλε, νθείιεη λα ελεκεξψλεη άκεζα ην Λνζνθνκείν θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεξηκλά νκνίσο άκεζα γηα ηε ιήςε
ησλ παξαγγειηψλ κε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο (π.ρ. κε ππάιιειν ηνπ).
Ν κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ηα ζπκβαηηθά είδε ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν
Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ, κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξαγγειία.
Tα πξνζθνκηδφκελα είδε ζα ζπλνδεχνληαη απφ ην/ηα πξνβιεπφκελν/α παξαζηαηηθά απνζηνιήο ζην/ζηα
νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην είδνο, ε πνζφηεηα θαη φηη άιιν ζηνηρείν είλαη απαξαίηεην.
Ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη θαηά πξνηίκεζε απέλαληη ησλ ππνινίπσλ πειαηψλ ηνπ λα εθνδηάδεη έγθαηξα
ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζθνπφ ηνπο.
6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα
ζηνπο θαησηέξσ θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο: εληόο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξώλ.
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε
απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη
ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη
δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή
ηνπ αλαδφρνπ.
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Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ
παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο
άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
6.3

Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ
ζην εμσηεξηθό

ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ
6.4

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε

6.4.1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο
ζεσξείηαη σο
εθπξφζεζκνο
θαη
ππφθεηηαη
ζε θπξψζεηο
ιφγσ
εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη
εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3
ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
6.5

Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

Θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επίδεημεο
δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ κε ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαη αλαιπηέο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή
αμηνιφγεζεο.
6.6

Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο

Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ
πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα
πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ‟ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο
ζρεηηθά πξαθηηθά. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο,
επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ.
Κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε επηηξνπή
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο,
ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή
κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.1.2 ηεο παξνχζαο. Ρν
πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν.
6.7

Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο

ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο θαη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ εξγαζηεξίσλ θαη αλαιώζηκα
κε ζπλνδό εμνπιηζκό γηα ην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο Ννζειεπηηθή
Μνλάδα Αγξηλίνπ θαη Μεζνινγγίνπ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΗΙΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΡΟΑΙΡΔΗ

ΔΣΗΙΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΡΟΑΙΡΔΗ

ΤΜΠ.

ETHΙΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ρσξίο Φ.Π.Α

ETHΙΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ κε
Φ.Π.Α

55.918,88 €

69.339,41 €

55.918,88 €

69.339,41 €

111.837,76 €

138.678,82 €

Δπηζεκάλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εηήζηαο πξναίξεζεο απφ ην λνζνθνκείν,
ε λέα ζχκβαζε, ε νπνία ζα πξνθχςεη, ζα αθνξά ηα ίδηα είδε θαη ηηο αληίζηνηρεο εηήζηεο ελδεηθηηθέο
πνζφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην πξψην έηνο. (Ξίλαθαο Η: Ξίλαθαο Δηδψλ Γηαθήξπμεο γηα έλα έηνο (12
κήλεο)
ΣΜΗΜΑ/ ΑΑ ΤΣΔΜΙΚΟΤ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΣΜΗΜΑ 1. (Α/Α:75010)
ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ
ΔΞΟΠΛΙΜΟ (1-12)

Αληηδξαζηήξηα θαη Αλαιψζηκα
γηα ην Πχζηεκα Λεθεινκεηξίαο

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΥΩΡΙ ΦΠΑ

14.661,05

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΜΔ ΦΠΑ

18.179,70

ΞΗΛΑΘΑΠ 1
Α/
Α
1
2
3
4

Αληηδξαζηήξηα θαη
Αλαιώζηκα γηα ην
ύζηεκα Νεθεινκεηξίαο
ΑSO
RF
CRP high sensitive
IgG

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΔΣΗΙΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΔΞΔΣΑΔΩΝ
480
600
150
500
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΗ
ΜΔ ΑΝΑΛ.
3,15€
2,7€
2,7€
2,7€

5
6
7
8
9
10
11
12

IgM
IgA
IgE
C3
C4
Β2 – microglobulin
Διαθξηέο αιπζίδεο θ
Διαθξηέο αιπζίδεο ι

500
500
465
500
500
230
100
100

2,7€
2,7€
3,11€
2,7€
2,7€
3,8€
9,9€
9,9€

Πξνδηαγξαθέο πζηήκαηνο Νεθεινκεηξίαο

1.
2.
3.
4.

Ξιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνο αλαιπηήο πξσηετλψλ ηπραίαο πξνζπέιαζεο.
Λα ρξεζηκνπνηεί λεθεινκεηξηθή κέζνδν κέηξεζεο.
Λα έρεη ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 100 εμεηάζεηο ηελ ψξα.
Tα αληηδξαζηήξηα λα δηαηεξνχληαη ππφ ςχμε, αλ είλαη δπλαηφλ επί ηνπ αλαιπηή ζε
ελζσκαησκέλν ςπγείν γηα ηε ζπλερή ζπληήξεζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ controls.
5. Λα είλαη ζε εηνηκφηεηα φιν ην εηθνζηηεηξάσξν.
6. Nα έρεη δπλαηφηεηα ζπλερνχο επαλαθφξησζεο δεηγκάησλ, ρσξίο λα πξέπεη λα δηαθνπεί ε
ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή ή λα δηαθνπεί ε αλάιπζε ησλ ηξερφλησλ δεηγκάησλ.
7. Λα θάλεη απηφκαηεο αξαηψζεηο δεηγκάησλ.
8. Λα είλαη αλαιπηήο ζπλερνχο ξνήο.
9. Λα εθηειεί πξαγκαηηθφ έιεγρν πεξίζζεηαο αληηγφλνπ ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο βαζηθέο εμεηάζεηο ησλ
αλνζνζθαηξηλψλ (IgA, IgG, IgM, IgE) γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ παξερφκελσλ απνηειεζκάησλ.
10. Λα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο κεηξήζεσλ γηα ηηο εμεηάζεηο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απμεκέλε
επαηζζεζία θαη νηθνλνκία ιφγσ ειάρηζησλ επαλαιήςεσλ απηψλ.
11. Λα πξαγκαηνπνηεί ηηο εμεηάζεηο ζε νξφ, πιάζκα, νχξα, εγθεθαινλσηηαίν πγξφ.
12. Λα κπνξεί λα δερηεί επείγνληα δείγκαηα.
13. Λα απνθιείεη πηζαλέο επηκνιχλζεηο θαη εμαηκίζεηο ησλ αληηδξαζηεξίσλ.
14. Nα δηαζέηεη εχθνιν θαη εχρξεζην πξφγξακκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ κε εηδηθά δηαγξάκκαηα,
φπνπ ζα δίλνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο ζην ρεηξηζηή κε άκεζν θαη θαηαλνεηφ ηξφπν.
15. Λα έρεη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο θαη έγθαηξεο εηδνπνίεζεο ηνπ ρεηξηζηή γηα ηα ππνιεηπφκελα
αληηδξαζηήξηα.
16. Λα εθηειεί φιεο ηηο δεηνχκελεο εμεηάζεηο ηνπ παξαθάησ πίλαθα.
ΣΜΗΜΑ/ ΑΑ ΤΣΔΜΙΚΟΤ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΣΜΗΜΑ 2. (Α/Α: 70444)
ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΥΩΡΙ
ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
(ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟ) (13-16)

Αληηδξαζηήξηα θαη Αλαιψζηκα γηα ηε
Κεζνδνινγία ηνπ Αλνζνθζνξηζκνχ

ΞΗΛΑΘΑΠ 2
Ν.Μ ΑΓΡΙΝΙΟΤ
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ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΜΔ ΦΠΑ

1.750,32 €

2.045,99 €

Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΓΟΤ

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡΗΗ

ΔΣΗΙΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΔΞΔΣΑΗ ΜΔ
ΑΝΑΛ.

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΥΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΔ
ΦΠΑ

13

Chlamydia
Test
trachomatis Swab
collection Kits (γηα
άλδξεο
θαη
γπλαίθεο)

400

0,98€

390,00 €

483,60 €

14

Kit γηα αλίρλεπζε Test
αληηγφλνπ
Chlamydia
trachomatis κε ηε
κέζνδν
ηνπ
αλνζνθζνξηζκνχ

450

2,51€

1.131,00 €

1.278,03 €

15

Kit γηα αλίρλεπζε Test
αληηππξεληθψλ
αληηζσκάησλ ANA
κε ηε κέζνδν ηνπ
αλνζνθζνξηζκνχ

180

0,88€

159,12 €

197,31 €

16

Kit γηα αλίρλεπζε Test
αληηζσκάησλ
dsDNA
κε ηε
κέζνδν
ηνπ
αλνζνθζνξηζκνχ

60

1,17€

70,20 €

87,05 €

ΤΝΟΛΑ

1.750,32
€

2.045,99
€

Πξνδηαγξαθέο Αληηδξαζηεξίσλ Αλνζνθζνξηζκνύ
1. Ρα Kit γηα αλίρλεπζε αληηγφλνπ Chlamydia trachomatis λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα
αλαιψζηκα θαη αληηδξαζηήξηα (πιαθάθηα επίζηξσζεο γηα ηα δείγκαηα, κεζαλφιε γηα ηελ
κνληκνπνίεζε ησλ πιαθηδίσλ, θσζθνξηθφ ξπζκηζηηθφ δηάιπκα PBS γηα ην πιχζηκφ ηνπο).
2. Ρα Kit γηα αλίρλεπζε αληηππξεληθψλ αληηζσκάησλ ANA θαη αληη-dsDNA, λα ζπλνδεχνληαη απφ
ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα θαη αληηδξαζηήξηα.
3. Όια ηα Kit ηνπ αλνζνθζνξηζκνχ λα πεξηιακβάλνπλ ηηηινπνηεκέλν ζεηηθφ κάξηπξα θαη
mountaing fluid.
4. Λα έρνπλ πςειή εηδηθφηεηα θαη επαηζζεζία 100%.

ΣΜΗΜΑ/ ΑΑ ΤΣΔΜΙΚΟΤ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ
ΦΠΑ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΜΔ ΦΠΑ

ΣΜΗΜΑ 3. (Α/Α: 70444)
ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΥΩΡΙ
ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ (1735)

Αληηδξαζηήξηα θαη αλαιψζηκα γηα
Νξναληηδξάζεηο

2.115,75

2.390,79

ΠΙΝΑΚΑ 3
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΓΟΤ

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡ
ΗΗ

ΔΣΗΙΑ
ΠΟΟΣΗ
ΣΑ Ν.Μ
ΑΓΡΙΝΙΟ
Τ

ΔΣΗΙΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ
Ν.Μ.ΜΔΟΛ
ΟΓΓΙΟΤ

ΤΝΟΛΟ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚ
Η ΣΙΜΗ
/ΔΞΔΣΑΗ
ΜΔ ΑΝΑΛ.

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΥΩΡΙ ΦΠΑ

17

ASO

Test

50

200

250

0,146 €

36,48 €

18

CRP

Test

50

200

250

0,135 €

33,63 €

19

RF

Test

100

200

300

0,100 €

29,93 €

20

I.M.

Test

200

200

400

0,314 €

125,40 €

21

Le test

Test

50

50

1,007 €

50,35 €

22

RPR

Test

50

50

0,304 €

15,20 €

23

Rose
Bengal
Brucella antigen

Test

2500

0,146 €

541,31 €

24

Brucella Ag Abortus

Test

2500

1000

3500

0,038 €

133,00 €

25

Brucella
Melitensis

Test

500

200

700
0,038 €

26,60 €

2,451 €

245,1

0,038 €

133,00 €

0,038 €

133,00 €

0,086 €

42,75 €

0,038 €

95,00 €

0,038 €

95,00 €

0,038 €

95,00 €

0,038 €

95,00 €

0,038 €

95,00 €

Ag

26

Brucellacapt test

Test

100

27

Salmonella
(TO)

Typhi

Test

2500

Salmonella
(TH)

Typhi

Salmonella
(Vi)

Typhi

28
29
30
31
32
33
34

Test
Test

Salmonella
Paratyphi (AO)

Test

Salmonella
Paratyphi (AH)

Test

Salmonella
Paratyphi (BO)

Test

Salmonella
Paratyphi (BH)

Test

Salmonella
Paratyphi (CO)

Test

2500
500
2500
2500
2500
2500
2500
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1200

3700

100
1000
1000

3500
3500
500
2500
2500
2500
2500
2500

35

Salmonella
Paratyphi (CH)

Test

2500

2500
0,038 €

95,00 €

ΠΙΝΑΚΑ 4 CPV) : 33696500-0.

Α/Α
36

ΣΜΗΜΑ 4. ΤΛΙΚΑ ΥΩΡΙ
ΤΝΟΓΟ
ΔΞΟΠΛΙΜΟ
α/α 70444 Θξεπηηθά θαη
άιια
Μηθξνβηνινγηθά
Τιηθά
Καιιηεξγεηώλ
ΠΙΝΑΚΑ 4 ( 36-89)

37

Βlood agar + 5% Sheep
Blood
Βlood agar + 5% Horse Blood

38

Mac Conkey Sorbitol agar

39
40

Blood agar/Mac Conkey agar
No2 δηρνηνκεκέλν
Chocolate agar

41

Chocolate agar θαη PolyVitex

42
43

Chocolate agar θαη Polyvitex
VCAT3 (VCA3)
Chocolate Haemophilus agar

44

XLD agar

45

CCE agar γηα ηελ εθιεθηηθή
απνκφλσζε
Clostridium
difficile
Chromoagar γηα θαι/α θαη
απνκφλσζε βαθηεξίσλ απφ
θφπξαλα
κε
άκεζε
ηαπηνπνίεζε Salmonella spp
Chromoagar γηα θαι/α θαη
απνκφλσζε
Mπθήησλ
κε
άκεζε
ηαπηνπνίεζε
C.
Albicans θαη κεξηθή άιισλ
Επκνκπθήησλ
Chromoagar γηα απνκφλσζε
θαη άκεζε ηαπηνπνίεζε GBS
Chromoagar KPC

46

47

48
49
50
51
52

Gardnerella Vaginalis selective
agar κε αίκα αλζξψπνπ
Thayer Martin selective agar

56

Columbia agar +
Blood
Columbia agar +
Blood
Columpia CNΑ
Sheep Blood
Schaedler agar +
Blood
Yersinia Selective

57

Trypticase-Soy Agar

58

Muller
Hinton
agar,
ζηξνγγπιά, κεγάιν κέγεζνο
(145 mm)

53
54
55

ΤΚΔΤ
ΑΙΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ
 ΔΣΗΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΔΞΔΣΑΔΩΝ/
Ν.Μ.
ΑΓΡΙΝΙΟΤ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ
 ΔΣΗΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΔΞΔΣΑΔΩΝ/
Ν.Μ.
ΜΔΟΛΟΓΓΙ
ΟΤ

Ρεκάρηα

2000

700

Ρεκάρηα

2000

Ρεκάρηα

900

Ρεκάρηα

1800

Ρεκάρηα

2800

Ρεκάρηα

110

Ρεκάρηα

50

Ρεκάρηα

700

700

150

Ρεκάρηα

60

Ρεκάρηα

20

Ρεκάρηα

500

100

Ρεκάρηα

600

100

Ρεκάρηα

80

Ρεκάρηα

40

Ρεκάρηα

600

Ρεκάρηα

400

Ρεκάρηα

4000

1200

Ρεκάρηα

2000

1500

Ρεκάρηα

600

Ρεκάρηα

300

5% Sheep
5% Horse
agar +5%
5% Sheep
agar

Ρεκάρηα

40

Ρεκάρηα

40

Ρεκάρηα

100
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100

ΤΝ.ΠΟ
.

ΔΝΓΔΙΚ
ΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΑΝΑ
ΔΞΔΣΑ
Η ΜΔ
ΑΝΑΛ.

2700

0,74 €

2700

0,74 €

900

0,73 €

1800

0,80 €

3500

0,78 €

110

0,85 €

50

1,87 €

150

0,67 €

60

0,90 €

20

1,06 €

600

1,59 €

700

1,58 €

80

1,73 €

40

1,54 €

600

0,99 €

400

1,16 €

5200

0,74 €

3500

0,70 €

600

0,88 €

300

0,81 €

40

0,92 €

40

0,92 €

200

3,06 €

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ
ΦΠΑ
1.986,60 €
1.986,60 €
654,50 €
1.432,20 €
2.721,18 €
92,98 €
93,48 €
100,72 €
53,90 €
21,18 €

954,80 €

1.108,80 €
138,60 €
61,60 €
592,90 €
462,00 €
3.834,60 €
2.464,00 €
528,22 €
244,09 €
36,96 €
36,96 €
611,00 €

59
60
61
62
63
64
65

66
67

68
69

70
71

72

73
74
75
76
77

Muller Hinton agar + 5%
Sheep Blood, ζηξνγγπιά,
κεγάιν κέγεζνο
Muller Hinton agar + 5%
Sheep Blood, κηθξφ κέγεζνο
Medium Loeffler ζε θεθιηκέλα
ζσιελάξηα
Haemophilus Test Medium
(H.T.M) agar
Dermatophyte Test Medium
(D.T.M) agar
Sabouraud
CycloheximideChloramphenicol agar
Sabouraud
Actidione Chloramphenicol agar έηνηκν
ζε ζσιελάξην κε βηδσηφ
πψκα
Cooked meat medium ζε
ζσιελάξην
Schaedler Broth with 0,02 %
agar + Vitamin k3 έηνηκν ζε
γπάιηλν ζσιελάξην
κε
βηδσηφ πψκα
Γίζθνη
επαηζζεζίαο
αληηβηνηηθψλ
Γηζθία
αληηβηνηηθψλ
γηα
αλίρλεπζε E-SBL:Cefepime 30
κg
(FEP),
Cefepime
+
Clavulanic Acid 30+10 (FEL),
Cefotaxime 30 κg (CTX),
Cefotaxime + Clavulanic Acid
30+10 (CTL), Ceftazidime 30
κg (CAZ), Ceftazidime +
Clavulanic Acid 30+10 (CAL),
Ceftriaxone 30 κg (CAZ),
Ceftriaxone + Clavulanic Acid
30+10 (CAL),Ticarcillin 75 κg,
Ticarcillin + Clavulanic Acid,
75+10
Γηζθία
αληηβηνηηθψλ
γηα
αλίρλεπζε OXA-48:Temocillin
30 κg
Colistin MIC strip γηα έιεγρν
επαηζζεζίαο κε ηε κέζνδν
broth microdilution.
Γηαθνξνδηαγλσζηηθνί
δίζθνη:Novobiocin
5
Κg,
Bacitracin 10 Units, Bacitracin
0,04 Κg, Optochine 5 Κg,
Metronidazole
5
Κg
Metronidazole
50
Κg,
Bancomycin
5
Κg,
Kanamikine
1mg,
Colistin10Κg, Cotrimaxazole
25 Κg, Ξαξάγσλ X, Ξαξάγσλ
V, Ξαξάγσλ V+X
Γιπθεξφιε ζε ζπζθεπαζία
έσο 1000 ml
EDTA solution Ph 8.0, 0,5 M
ζε ζπζθεπαζία ησλ 50 ml
Phenylboronic acid
ζε
ζπζθεπαζία ησλ 10 gr
Oxidase disks
Γείθηεο ειέγρνπ αλαεξφβηαο
επψαζεο

Ρεκάρηα

190

Ρεκάρηα

160

Ρεκάρηα

30

Ρεκάρηα

60

Ρεκάρηα

40

Ρεκάρηα

500

Ρεκάρηα

100

Ρεκάρηα

1150

Ρεκάρηα

30

500

Test

2500

1000

Test

250

100

Test

50

Test

64

Test

1000

Ρεκάρηα

1

Ρεκάρηα

1

Ρεκάρηα

3

Ρεκάρηα

150

Ρεκάρηα

30
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500

50

190

1,66 €

160

0,84 €

30

1,40 €

60

1,64 €

40

0,64 €

1000

0,24 €

100

2,10 €

1150

2,16 €

30

1,40 €

3500

0,04 €

350

0,09 €

50

0,06 €

64

5,44 €

1500

0,07 €

1

15,40 €

1

96,59 €

3

38,42 €

200

0,18 €

30

0,23 €

316,32 €
133,98 €
42,07 €
98,56 €
25,53 €
244,09 €

210,33 €
2.483,25 €

42,07 €
145,53 €

32,34 €
2,77 €

348,425

110,88 €
15,40 €
96,59 €
115,27 €
35,81 €
6,81 €

78

79

80

81

82
83

84.1

84.2

84.3

84.4

84.5

84.6

Φάθεινη
δεκηνπξγίαο
αλαεξφβησλ ζπλζεθψλ ρσξίο
ρξήζε
χδαηνο θαη
ρσξίο
θαηαιχηε γηα ελεξγνπνίεζε,
κε
πιαζηηθφ
δηαθαλέο
θάιπκκα.
Πην
kit
λα
πεξηέρνληαη clip seals
Φάθεινη CO2 ρσξίο ρξήζε
χδαηνο θαη ρσξίο θαηαιχηε
κε
δηαθαλέο
πιαζηηθφ
θάιπκκα. Πην
kit
λα
πεξηέρνληαη clip seals
Φάθεινη
δεκηνπξγίαο
κηθξναεξφθηισλ
ζπλζεθψλ
ρσξίο ρξήζε χδαηνο θαη
ρσξίο
θαηαιχηε
γηα
ελεξγνπνίεζε, κε πιαζηηθφ
δηαθαλέο θάιπκκα. Πην kit
λα πεξηέρνληαη clip seals
Αληηνξνί Salmonella
γηα
ηαπηνπνίεζε
απφ
θαιιηέξγεηα:Ξνιπδχλακνο
νξφο anti-O, κνλνδχλακνη
νξνί
ησλ
νκάδσλ
A,B,C1,C2,D(1,2 4,5 6,7,8, 9
12) κνλνδχλακνη anti-H νξνί
1εο
θάζεσο
a,b,c,d,i,g,mκνλνδχλακνη
anti-H νξνί 2εο θάζεσο : 1,2
1,5
Aληηνξνί ersinia 0:9
γηα
ηαπηνπνίεζε απφ θαιιηέξγεηα
kit κε ζσκαηίδηα Latex γηα
ηελ
ηαπηνπνίεζε
ηνπ
πλεπκνληνθφθθνπ. Λα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε απνηθίεο
θαη αηκνθ/α.KIT/50TEST
Bηνρεκηθά ηέζη
ηαπηνπνίεζεο 2.Ραηλίεο
ηαπηνπνίεζεο γηα κε
δπκνχληα Gram (-) κε
ηνπιάρηζηνλ 20 ππνζηξψκαηα
Bηνρεκηθά ηέζη
ηαπηνπνίεζεο 3.Ραηλίεο
ηαπηνπνίεζεο Λατζζεξηψλ,
Αηκνθίισλ κε ηνπιάρηζηνλ 10
ππνζηξψκαηα
Bηνρεκηθά ηέζη
ηαπηνπνίεζεο 4.Ραηλίεο
ηαπηνπνίεζεο κε
ηνπιάρηζηνλ 20
ππνζηξψκαηα
θνξπλνβαθηεξηδίσλ
Bηνρεκηθά ηέζη
ηαπηνπνίεζεο 5.Ραηλίεο
ηαπηνπνίεζεο κε
ηνπιάρηζηνλ 20
ππνζηξψκαηα αλαεξνβίσλ
κηθξνβίσλ
Bηνρεκηθά ηέζη
ηαπηνπνίεζεο 6.Ραηλίεο
ηαπηνπνίεζεο Κπθήησλ κε
ηνπιάρηζηνλ 20 ππνζηξψκαηα
γηα απάληεζε ζε 24-48 ψξεο
Bηνρεκηθά ηέζη
ηαπηνπνίεζεο 7.Ραηλίεο
ηαπηνπνίεζεο κε

Ρεκάρηα

2200

Ρεκάρηα

100

Ρεκάρηα

600

Ρεκάρηα

8

Ρεκάρηα

1

Test

50

Test

25

Test

10

Test

12

Test

25

Test

25

25

Test

25

0
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25

2200

1,76 €

100

9,71 €

600

1,94 €

8

51,98 €

1

77,00 €

50

4,34 €

50

8,63 €

10

16,18 €

12

20,22 €

25

9,95 €

50

7,46 €

25

23,06 €

3.882,34 €

970,59 €

1.164,70 €

415,80 €
77,00 €

217,14 €

431,35 €

161,76 €

242,65 €

248,75 €

373,12 €

576,58 €

ηνπιάρηζηνλ 20
ππνζηξψκαηα γηα
Staphylococcus
84.7

84.8
84.9

84.10

85
86
87
88
89

Bηνρεκηθά ηέζη
ηαπηνπνίεζεο 8. Ραηλίεο
ηαπηνπνίεζεο γηα
ζηξεπηφθνθθνπο κε
ηνπιάρηζηνλ 20 ππνζηξψκαηα
Bηνρεκηθά ηέζη
ηαπηνπνίεζεο 9. Ραηλίεο
ηαπηνπνίεζεο βαθίισλ
Bηνρεκηθά ηέζη
ηαπηνπνίεζεο 10. Ραηλίεο
ηαπηνπνίεζεο γηα Listeria κε
ηνπιάρηζηνλ 10 ππνζηξψκαηα
Bηνρεκηθά ηέζη
ηαπηνπνίεζεο 11.Ραηλίεο
ηαπηνπνίεζεο Campylobacter
spp κε ηνπιάρηζηνλ 20
ππνζηξψκαηα
Mycoplasma Α7 agar. Θα
πξνηηκεζνχλ
νη
κηθξέο
ζπζθεπαζίεο
Columbia Base agar ζθφλε
500 gr
Mac Conkey agar Λν 2 ζε
ζπζθεπαζία ησλ 100ml
Αιβνπκίλε βνείνπ νξνχ –
(BSA) 22%
Αληηαλζξψπηλνο
αληηζθαηξηληθφο νξφο

Test

25

Test

10

Test

10

Test

12

Ρεκάρηα

20

Ρεκάρηα

1

Ρεκάρηα

30

Ρεκάρηα

2

Ρεκάρηα

2

0

25

12,37 €

10

48,31 €

10

21,84 €

12

20,22 €

20

12,22 €

1

30,80 €

30

1,54 €

2

4,84 €

2

4,85 €

309,31 €
483,14 €

218,39 €

242,65 €
244,48 €
30,80 €
46,20 €
9,67 €
9,70 €

Α/Α

ΣΜΗΜΑ 5. Α/Α 70444
ΑΝΟΟΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ
Αλνζνρξσκαηνγξαθία
επί πιαθόο κε
ελζσκαησκέλα Controls
(90-94)
ΠΙΝΑΚΑ 5

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚ
Ο ΔΣΗΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΔΞΔΣΑΔΩΝ
/Ν.Μ.
ΑΓΡΙΝΙΟΤ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ
 ΔΣΗΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΔΞΔΣΑΔΩΝ/
Ν.Μ.
ΜΔΟΛΟΓΓΙ
ΟΤ

ΤΝΟΛΙΚ
Η
ΠΟΟΣΗΣ
Α

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΔΞΔΣΑΗ ΜΔ
ΑΝΑΛ.

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΥΩΡΙ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΔ
ΦΠΑ

90

Test ηαρείαο αλίρλεπζεο
Leptospira IgM ζε δείγκα
αίκαηνο
Ξιήξεο Kit γηα ηελ
ηαπηφρξνλε αλίρλεπζε
παξνπζίαο πξσηφδσσλ
Giardia Lamblia, Entamoeda
Histolytica &
Cryptosporidium Parvum ζε
δείγκα θνπξάλσλ
Test ηαρείαο αλίρλεπζεο E.
Coli O157 ζε δείγκα
θνπξάλσλ
Ρεζη ηαρείαο αλίρλεπζεο
Campylobacter ζηα
θφπξαλα
Test ηαρείαο αλίρλεπζεο
Bence Jones Free K/L ζηα
νχξα

15

0

15

9,36 €

140,40 €

174,10 €

60

20

80

10,51 €

840,84 €

1.042,64 €

60

20

80

5,27 €

421,20 €

522,29 €

40

40

7,02 €

280,80 €

348,19 €

20

20

18,72 €

374,40 €

464,26 €

91

92
93
94

ΣΜΗΜΑ/ ΑΑ ΤΣΔΜΙΚΟΤ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
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ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΜΔ ΦΠΑ

ΣΜΗΜΑ 6. (Α/Α: 75011) (95-106)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ
ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 6

Α/Α
95

96

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ
ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΣΜΗΜΑ 6 .ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ
ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ
ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Α/Α 75011

ΠΟΟΣΗΣΑ/ ΔΣΗΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΩΝ

3.904,05 €

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ
ΦΠΑ

4.841,00 €

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΔ
ΦΠΑ

Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ
πνηφηεηαο δεηθηψλ θαξδηαθήο
βιάβεο(Troponin I & hs-CRP) 6 ΘΘΙΝΗ

1

340,00 €

421,60 €

Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ
πνηφηεηαο νξκνλψλ
ζπξενεηδνχο(TSH,FT3,FT4, T3,T4,anti-TPO,
anti-TG) 6 ΘΘΙΝΗ

1

330,00 €

409,20 €

Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ
πνηφηεηαο δεηθηψλ λενπιαζίαο 6 ΘΘΙΝΗ

1

350,00 €

434,00 €

Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ
πνηφηεηαο νξνινγηθψλ παξακέηξσλ I
(TORCH)(Toxoplasma, Rubella, CMV) 6
ΘΘΙΝΗ

1

360,00 €

446,40 €

1

340,00 €

421,60 €

1

330,00 €

409,20 €

1

400,00 €

496,00 €

97

98

99

100

101
102
103

Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ
πνηφηεηαο νξκνλψλ αλαπαξαγσγήο θαη
δείθηεο αλαηκίαο(FSH, LH, Νηζηξαδηφιε (Δ2),
Ξξνγεζηεξφλε, Ξξνιαθηίλε, Ρεζηνζηεξφλε,
Σνξηαθή Γνλαδνηξνπίλε (HCG), Αθεηνπξσηεΐλε (AFP),Βηηακίλε Β12, Φπιιηθφ
νμχ6 ΘΘΙΝΗ
Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ
πνηφηεηαο εηδηθψλ πξσηετλψλ(ASTO,RF, C3,
C4, πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο IgG, IgA, IgM,
IgE. 6 ΘΘΙΝΗ
Δηήζην πξφγξακκα αλνζνινγηθψλ
παξακέηξσλ( ANA, dsDNA) 6 ΘΘΙΝΗ
Δηήζην πξφγξακκα 25-ΓΟΝΜ ΒΗΡΑΚΗΛΖΠ D
(25OHD) 4 ΘΘΙΝΗ

1

325,00 €

403,00 €

Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ
πνηφηεηαο κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ
(θαιιηεξγεηψλ) 4 ΘΘΙΝΗ

1

403,23 €

500 €

Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ
πνηφηεηαο γεληθήο νχξσλ θαη κηθξνζθνπηθήο.
Ρα δείγκαηα λα είλαη ζπκβαηά κε manual
κεζφδνπο, θαζψο επίζεο θαη κε φινπο ηνπο
απηφκαηνπο αλαιπηέο., γηα εμεηάζεηο γεληθήο
νχξσλ θαη κηθξνζθνπηθήο.2 ΘΘΙΝΗ

1

241,94 €

300 €

1

241,94 €

300 €

1

241,94 €

300 €

104

105

106

Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ
πνηφηεηαο γηα έιεγρν κπθνβαθηεξηδίσλ θαη
νμεάληνρε ρξψζε 2 ΘΘΙΝΗ
Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ
πνηφηεηαο γηα αλεχξεζε παξαζίησλ ζηα
θφπξαλα. Λα πεξηιακβάλνληαη ζχληνκα
ηζηνξηθά ησλ αληίζηνηρσλ πεξηζηαηηθψλ. Θαηά
πξνηίκεζε ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα
δηαζέηεη θαη δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα κε
κηθξνζθνπηθεο εηθφλεο απφ πξαγκαηηθά
δείγκαηα θνπξάλσλ, ψζηε ην εξγαζηήξην λα
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κπνξεί λα έρεη πιήξε θάιπςε ζην αλσηέξσ
πξφγξακκα ηνπ δηνξγαλσηή. 2 ΘΘΙΝΗ

I.

Γεληθέο πξνδηαγξαθέο Δμσηεξηθνύ ειέγρνπ Πνηόηεηαο

1. Ο νξγαληζκόο πνπ ζα δηελεξγεί ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο λα είλαη
παγθόζκηα αλαγλσξηζκέλνο, αλεμάξηεηνο, πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2008 θαη
λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο σο πξνο ηελ δηελέξγεηα ζρεκάησλ εμσηεξηθήο
αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξόηππνπ EN ISO / IEC
17043:2010.
2. Πε ελαξκφληζε κε ηελ εγθχθιην Αξ.Ξξση. 919,16/2/2016, ν αλάδνρνο ησλ πξφηππσλ
νξψλ/κηθξνβηνινγηθψλ ζηειερψλ, ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή
ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ,γηα ηελ αμηνπηζηία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ
ειέγρνπ πνηφηεηαο.
3. Ρα δείγκαηα λα είλαη ζπκβαηά κε ηνπο αλαιπηέο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο παξνχζαο. Νη
παξάκεηξνη λα έρνπλ ηηκέο κε κεγάιν εχξνο ζπγθεληξψζεσλ θαη θνληά ζηα επίπεδα κε
θιηληθή ζεκαζία.
4. Ρν πξφγξακκα λα παξέρεη πξφηππνπο νξνχο/δείγκαηα ζε πνζφηεηεο πνπ λα θαιχπηνπλ ηε
ρξήζε ηνπο ζε φινπο ηνπο αλαιπηέο.
5. Ζ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα λα πεξηιακβάλεη:
a. Ρελ απνζηνιή ησλ πξνο εμέηαζε δεηγκάησλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε
ην εθάζηνηε πξφγξακκα παξαδφζεσλ.
b. Ρελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ απφ ηνλ Νξγαληζκφ.
c. Ρελ πξνεηνηκαζία θαη απνζηνιή απφ ηνλ Νξγαληζκφ εμαηνκηθεπκέλσλ εθζέζεσλ
απφδνζεο θαη ζηαηηζηηθψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα θάζε απνζηνιή δεηγκάησλ, θαζψο θαη
εηήζηα έθζεζε (πηζηνπνηεηηθφ) απφδνζεο.
II.

Δηδηθέο πξνδηαγξαθέο Δμσηεξηθνύ ειέγρνπ Πνηνηηθνύ

Ν Δμσηεξηθφο έιεγρνο πνηφηεηαο λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα πξνγξάκκαηα:
1.
2.
3.
4.
5.

Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο δεηθηψλ θαξδηαθήο βιάβεο.
Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο νξκνλψλ ζπξενεηδνχο.
Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο δεηθηψλ λενπιαζίαο.
Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο νξνινγηθψλ παξακέηξσλ (TORCH).
Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο νξκνλψλ αλαπαξαγσγήο θαη δείθηεο
αλαηκίαο.
6. Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο εηδηθψλ πξσηετλψλ (ASTO,RF, C3, C4,
πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο IgG, IgA, IgM, IgE).
7. Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο αλνζνινγηθψλ παξακέηξσλ( ANA,
dsDNA).
8. Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο 25-ΓΟΝΜ ΒΗΡΑΚΗΛΖΠ D (25OHD)
9. Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ
(θαιιηεξγεηψλ).
10. Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο γεληθήο νχξσλ θαη κηθξνζθνπηθήο. Ρα
δείγκαηα λα είλαη ζπκβαηά κε manual κεζφδνπο, θαζψο επίζεο θαη κε φινπο ηνπο
απηφκαηνπο αλαιπηέο, γηα εμεηάζεηο γεληθήο νχξσλ θαη κηθξνζθνπηθήο.
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11. Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο γηα έιεγρν κπθνβαθηεξηδίσλ θαη
νμεάληνρε ρξψζε.
12. Δηήζην πξφγξακκα Δμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο γηα αλεχξεζε παξαζίησλ ζηα θφπξαλα.
Λα πεξηιακβάλνληαη ζχληνκα ηζηνξηθά ησλ αληίζηνηρσλ πεξηζηαηηθψλ. Θαηά πξνηίκεζε ε
πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη θαη δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα κε κηθξνζθνπηθέο εηθφλεο
απφ πξαγκαηηθά δείγκαηα θνπξάλσλ, ψζηε ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη πιήξε θάιπςε
ζην αλσηέξσ πξφγξακκα ηνπ δηνξγαλσηή.

1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Σα πξντόληα ζα πξέπεη:
1. Nα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο πεξί CE MARK, φζνλ αθνξά ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ Δπξσπατθή
Θνηλφηεηα θαη λα δηαζέηνπλ νδεγίεο ρξήζεσο ζηα ειιεληθά.
2. Ρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ αλαθέξνπλ νη πξνκεζεπηέο, ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ φια
ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ επηηξνπή λα θαηαλνήζεη θαη λα
αμηνινγήζεη ηελ επίδνζε ησλ πξντφλησλ.
3. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θξίλνληαη αλεπαξθή δελ ζα αμηνινγνχληαη ηα
πιηθά, εθηφο θαη αλ, ην εξγαζηήξην έρεη ήδε εκπεηξία ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο.
4. Όζνλ αθνξά ηνπο αλαιπηέο, ηα ηερληθά πξνβιήκαηα ή νη ειιείςεηο αληηδξαζηεξίσλ, πνπ
θαζηζηνχλ αδχλαηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ αλαιπηή, λα επηιχλνληαη άκεζα ψζηε λα
κελ επεξεάδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ.
5. Nα γίλεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά εμαξρήο γηα φιεο ηηο εμεηάζεηο πνπ εθηεινχλ νη αλαιπηέο,
αθφκε θαη γη' απηέο πνπ δελ έρνπλ δεηεζεί.
6. Πρεηηθά κε ηνπο αλαιπηέο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ αλαιπηή, ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο όηη
ν αλαιπηήο (λα αλαθέξεηαη ν ζεηξηαθφο αξηζκφο S/N) έρεη θαηαζθεπαζηεί ηελ
ηειεπηαία ηξηεηία. Γηα ην ιόγν απηό, ην αλσηέξσ, θαιό ζα ήηαλ λα βεβαηώλεηαη
θαη θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ.
7. Ρα πξντφληα λα πξνζθέξνληαη ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, αλάινγε κε ηνλ αξηζκφ ησλ
αηηνπκέλσλ εμεηάζεσλ.
8. Ρα πξντφληα λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο
λα κελ έρεη παξέιζεη ην 1/4 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπο.
9. Ν ρξφλνο ιήμεο λα είλαη ηππσκέλνο πάλσ ζηε ζπζθεπαζία, αλ είλαη δπλαηφλ θαη ζην πιηθφ.
10. Σα πξντόληα λα απνζηέιινληαη γξήγνξα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε ξνή εξγαζίαο
ηνπ εξγαζηεξίνπ (1-3 εκέξεο κεηά ηελ έγγξαθε παξαγγειία). Να γίλεη ζρεηηθή δήισζε
πνπ λα δεζκεύεη ηνλ πξνκεζεπηή.
11. Θα πξνηηκεζνχλ εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα γηα νκνηνγέλεηα
απνηειεζκάησλ θαη ζπληνληζκφ ησλ παξαγγειηψλ.
12. Όζνλ αθνξά ηα Latex Kit Μηθξνβηνινγηθήο ρξήζεο, λα είλαη πιήξε (controls, θάξηεο
αλαθίλεζεο, sticks) θαη λα δηαζέηνπλ πςειή εηδηθόηεηα θαη επαηζζεζία, νη νπνίεο ζα
πξέπεη λα δειώλνληαη ζην prospectus θαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή. Να
θαηαηεζνύλ ηα πιήξε εζώθιεηζηα θαηά πξνηίκεζε ζηα Διιεληθά.
13. Όζνλ αθνξά ηα ηξπβιία ζξεπηηθώλ πιηθώλ, ζα πξνηηκεζνχλ νη κηθξφηεξεο ζπζθεπαζίεο
(10-20 ηξπβιία αλά ζπζθεπαζία) κε ηε κεγαιχηεξε εκεξνκελία ιήμεσο. Νη ζπζθεπαζίεο λα
είλαη αζθαιείο, ράξηηλεο, θαη αδηαθαλείο πξνο απνθπγή αιινηψζεσλ θαη επηκνιχλζεσλ θαη
επηπιένλ ηα ηξπβιία κέζα λα είλαη ζπζθεπαζκέλα θαη αλά έλα. Κεγαιχηεξεο ζπζθεπαζίεο
(πιένλ ησλ 20)δελ ζα αμηνινγεζνχλ πξνο απνθπγή επηκνιχλζεσλ. Να θαηαηεζνύλ ηα
πιήξε εζώθιεηζηα ζηα Διιεληθά.
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14. Όζνλ αθνξά ηα ζσιελάξηα ζξεπηηθώλ πιηθώλ, ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιείαο (βηδσηφ
πψκα) κε θεθιηκέλε επηθάλεηα θαη κε πνζφηεηα πιηθνχ πνπ νξίδνπλ ηα δηεζλή standars. Θα
πξνηηκεζνχλ νη κηθξφηεξεο ζπζθεπαζίεο κε ηε κεγαιχηεξε εκεξνκελία ιήμεσο. Να
θαηαηεζνύλ ηα πιήξε εζώθιεηζηα ζηα Διιεληθά.
15. Όζνλ αθνξά ηα βηνρεκηθά ηεζη (ηαηλίεο) ηαπηνπνίεζεο κηθξννξγαληζκψλ, λα
αλαγλσξίδνληαη σο test αλαθνξάο παγθνζκίσο, λα ζπλνδεχνληαη κε ηα απαξαίηεηα
αληηδξαζηήξηα θαη αλαιψζηκα, θαη λα είλαη καθξάο δηάξθεηαο ιήμεσο. Δπίζεο λα
ζπλνδεχνληαη κε ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ έθδνζεο απνηειεζκάησλ.
16. Όζνλ αθνξά ηνπο δίζθνπο αληηβηνηηθψλ, νη ζπγθεληξψζεηο ησλ αληηβηνηηθψλ νπζηψλ θαη νη
δψλεο αλαζηνιείο λα είλαη ξπζκηδφκελεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ CLSI θαη EUCAST.Θα
πξνηηκεζνχλ νη πξνζθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο νκάδεο αληηκηθξνβηαθψλ
παξαγφλησλ θαη κεγάιε πνηθηιία απηψλ αλά νκάδα. Ρν ίδην θαη γηα ηνπο δίζθνπο
αληηκπθεηηαζηθψλ.
17. Όζνλ αθνξά ηηο πιαζηηθνπνηεκέλεο ηαηλίεο κε δηαβαζκηζκέλε MIC γηα θνηλά αληηβηνηηθά,
αληηκπθεηηαζηθά, κεραληζκνχο αληνρήο, γηα αλίρλεπζε KPC ή MBL, ESBL, OXA-48, AmpC,
ζα πξνηηκεζνχλ νη κηθξφηεξεο ζπζθεπαζίεο κε ηε κεγαιχηεξε εκεξνκελία ιήμεσο.
18. Όζνλ αθνξά ηα δηζθία αληηβηνηηθψλ γηα αλίρλεπζε KPC ή MBL, ESBL, OXA-48, AmpC ζα
πξνηηκεζνχλ νη κηθξφηεξεο ζπζθεπαζίεο κε ηε κεγαιχηεξε εκεξνκελία ιήμεσο.
19. Όζνλ αθνξά ηνπο αληηνξνχο γηα νξνινγηθή ηππνπνίεζε κηθξνβίσλ, ζα πξνηηκεζνχλ νη
κηθξφηεξεο ζπζθεπαζίεο κε κεγάιε εκεξνκελία ιήμεσο.
20. Όζνλ αθνξά ηα test αλνζνρξσκαηνγξαθίαο, ζα πξνηηκεζνχλ νη κηθξφηεξεο ζπζθεπαζίεο ζε
κνξθή θαζέηαο θαη κε ελζσκαησκέλα controls.
Ν ζπλνδφο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη:
21. Nα δηαζέηεη ζήκαλζε CE
22. Να θαηαηίζεηαη πιήξεο ην πξσηόηππν εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
23. Nα δηαζέηεη ζύζηεκα αζθαινύο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
24. Nα θαηαιακβάλεη ηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ φγθν ζην εξγαζηήξην.
25. Λα ζπλνδεχεηαη απφ ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο.
26. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα αλάγλσζεο bar code reader.
27. Ρέινο, λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί ακθίδξνκα κε ην θεληξηθό ζύζηεκα
κεραλνξγάλσζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ (LIS) θαη ε ζύλδεζε απηή λα παξέρεηαη κε
δαπάλε ηνπ κεηνδόηε.
Πεκείσζε 1 : Ζ Ρερληθή πεξηγξαθή θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο
ησλ ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ εξγαζηεξίνπ θαη αλαισζίκσλ κε θαη ρσξίο ζπλνδό
εμνπιηζκό (Αληηδξαζηήξηα Μηθξνβηνινγηθνύ ηκήκαηνο) γηα ην Γεληθό Ννζνθνκείν
Αηησιναθαξλαλίαο (Ννζειεπηηθέο κνλάδεο Αγξηλίνπ θαη Μεζνινγγίνπ γηα ηηο αλάγθεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ Λνζειεπηηθεο Κνλάδαο Αγξηλίνπ
θαη Κεζνινγγίνπ.
Πεκείσζε 2 : Υο «ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ» θέξνληαη ζην εμήο, φια ηα βηνινγηθά, βηνρεκηθά, αλνζνινγηθά
ή άιια πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή)
Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν
πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη επηπιένλ θαη αλαιπηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ζε
κνξθή pdf, επη πνηλή απόξξηςεο σο θάησζη:

ΞΟΝΠ
ΡΖΛ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ……./2019
ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ………………………… ΓΗΑ ΘΑΙΤΖ ΑΛΑΓΘΥΛ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΝΠ:
ΓΗΔΘΛΠΖ:
ΡΖΙΔΦΥΛΝ:
FAX:
Δ-MAIL:

ΘΔΚΑ: Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά
Πην πιαίζην δηελέξγεηαο Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. ……/2019.
Γηαθήξπμε θαη ηηο ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο-δεκνζηεχζεηο, ζαο ππνβάιινπκε ηελ αθφινπζε
πξνζθνξά:
1. Ξίλαθαο 1 ( αληηδξαζηήξηα)
Ξξνζθεξφµελνο αλαιπηήο …………………
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ
(1)

α/α

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ΔΣΗΙΟ ΑΚΔΡΑΙΟ
ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟ
ΣΙΜΗ ΤΚΔΤΑ
ΤΚΔΤΑΙΩΝ
ΔΣΗΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΣΙ∆ΡΑΣΗΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΙΩΝ ΑΝΑ
ΔΙ∆Ο
ΣΙΜΗ
ΑΡΙΘΜΟ  ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΗΝ ∆ΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΘΔ
ΔΙ∆Ο
ΔΞΔΣΑ
ΤΚΔΤΑ
ΔΞΔΣΑ ΑΝΑ ΤΚΔΤ
ΔΞΔΣΑΗ 
ΔΞΔΣΑΗ
Η
ΙΑ
ΔΩΝ
ΑΙΑ
(6)=(4)Υ(5)

1.
2.
…

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
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(7)

(8)

(9)

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΔΞΔΣΑ Η
ΣΙΜΗ ΛΟΙΠΩ Ν ΤΝΟΛ
ΑΝΑ ΤΛΙΚΩ Ν ΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΔΞΔΣΑ
ΑΝΑ
Η
(Από
ΔΞΔΣΑΗ
πίλαθα
(7) =
(9) =
(6)/(2)
2)
(7)+(8)

(10)

ΤΝΟΛΙ
ΚΗ
ΔΣΗΙΑ
∆ΑΠΑΝ Η
(10)=(2)
Υ(9)

Πεκείσζε:
Γηα ηελ θάζε εμέηαζε είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζεί ν παξαπάλσ πίλαθαο κε ηελ ζπλνιηθή
εηήζηα πνζφηεηα θαη ηελ ηηκή αλά ζπζθεπαζία γηα δηεμαγσγή φισλ ησλ εμεηάζεσλ , ψζηε λα
πξνθχπηεη ε ηηκή αλά ηεζη θαη ην ηειηθφ ζπλνιηθφ θφζηνο αλά εμέηαζε, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ην
ρξφλν δσήο ησλ αληηδξαζηεξίσλ.
Δθηφο ησλ αληηδξαζηεξίσλ ηα ινηπά απαξαίηεηα αλαιψζηκα πιηθά, πγξά πιχζεο θαη θαζαξηζκνχ,
ειεθηξφδηα, φξνη ειέγρνπ θαη βαζκνλφκεζεο, θ.ι.π. ζα πξνζθεξζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2
ινηπψλ πιηθψλ ηνπ παξφληνο.
Ξίλαθαο 2 ( Ινηπά αλαιψζηµα πιηθά)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΙΚΗ
ΔΣΗΙΟ
ΤΚΔΤΑΙΩΝ ΑΝΑ
ΔΣΗΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟ
ΔΙ∆Ο/
ΑΚΔΡΑΙΟ
ΑΝΑ ΔΙ∆Ο ΔΞΔΣΑΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
ΑΡΙΘΜΟ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ
∆ΑΠΑΝΗ
ΔΞΔΣΑΗ
α/α
(8) =
ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙ∆Ο ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΥΡΗΗ ΤΚΔΤΑΙΩΝ (7)=(4)Υ(6)
(7)/(3) (9)=(8)Υ(3)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΗ

Πεκείσζε:
Γηα ηνλ θάζε πξνζθεξφκελν ηχπν αλαιπηή είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζεί ν παξαπάλσ πίλαθαο,
γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ηηκήο ηεο ζηήιεο 8 ηνπ πίλαθα 1 ηνπ παξφληνο.
Δθφζνλ γηα κηα εμέηαζε ή θαη γηα θάπνηα νκάδα εμεηάζεσλ απαηηνχληαη δηαθνξεηηθά ινηπά
αλαιψζηκα πιηθά, νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο απαηηνχκελσλ
ινηπψλ πιηθψλ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε Γηελέξγεηα ηεο εμέηαζεο (-εψλ).

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ – ρέδην ύκβαζεο

1.Πεκείσζε: Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί (θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξ.

3.8 ηνπ παξαθάησ ζρεδίνπ) είλαη απαξαίηεην λα πθίζηαηαη ν πίλαθαο 2 γηα ηνλ θάζε
πξνζθεξόκελν ηύπν αλαιπηή, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί αληίζηνηρα ε ηηκή ηεο
ζηήιεο 8 ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα 1.

2.Πεκείσζε: Νη πίλαθεο ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ/ ζπκπιεξσζνχλ

εθφζνλ γηα κηα εμέηαζε ε θαη γηα θάπνηα νκάδα εμεηάζεσλ απαηηνχληαη δηαθνξεηηθά ινηπά
αλαιψζηκα πιηθά, νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο
απαηηνχκελσλ ινηπψλ πιηθψλ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε Γηελέξγεηα ηεο εμέηαζεο (-
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εψλ).

ΔΛΛ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΑΡΙΘΜ. ……../2019
Ζκεξνκελία

…...2019

Αλάδνρνο
Αληηθείκελν ζχκβαζεο
Αμία ζχκβαζεο

#................................€#

Πην Αγξίλην, ζήκεξα ……….2018, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ:
αθελόο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ», πνπ εδξεχεη ζην ΑΓΟΗΛΗΝ (Α.Φ.Κ. 999224339, Γ.Ν.. Αγξηλίνπ), φπσο
εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ …………………………………..
Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Σν
Ννζνθνκείν»
θαη
αθεηέξνπ
ηεο
εηαηξίαο
κε
ηελ
επσλπκία
…………………...T.K…………..Σει……………… FAX. …………………. Α.Φ.Μ……………………
Γ.Ο.Τ………………………., φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ
η…….... ……..………………………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο
«Αλάδνρνο», ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα:
Α. Ρελ 22/02/2018 δηελεξγήζεθε δηαγσληζκφο ζε επξψ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε
απφ νηθνλνκηθήο
άπνςεο
κφλν βάζε ηηκήο, γηα ηελ πξνκήζεηα «Αληηδξαζηεξίσλ
εξγαζηεξίσλ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλία (Λνζειεπηηθήο
κνλάδαο Αγξηλίνπ θαη Κεζνινγγίνπ) ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ. ………../2019 δηαθήξπμε απηνχ θαη
κε ηνλ ππ. αξηζκ. 75010-75011-70444 ζπζηήκαηνο.
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Ρν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηελ ππ.
αξηζκ……… ζπζηήκαηνο πξνζθνξά ηνπ θαη κε ηηο παξαθάησ απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ, νη νπνίεο ιήθζεθαλ θαηά ηηο ππ‟ αξηζ. ……..ε/……….2019(ζέκα
………..) θαη……..ε/……….2019(ζέκα ………..) ζπλεδξηάζεηο ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Νη αλσηέξσ
Ξξάμεηο, ε αλσηέξσ δηαθήξπμε, θαζψο θαη ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.
Β. Κεηά ηα παξαπάλσ, ην Λνζνθνκείν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν
Αλάδνρνο, φπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
εθηειέζεη, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα «Αληηδξαζηεξίσλ Δξγαζηεξίσλ γηα ην
Γεληθό Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ θαη
Μεζνινγγίνπ) .
1.2. Ρα είδε ζα βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Αλαιπηηθφηεξα :
Ξίλαθαο 1 ( αληηδξαζηήξηα)
Ξξνζθεξφµελνο αλαιπηήο …………………
ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ
(1)

α/α

(2)

(3)

ΔΙ∆Ο ΔΣΗΙΟ
ΔΞΔΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΞΔΣΑ
Η
ΔΞΔΣΑ
ΔΩΝ ΑΝΑ
ΔΩΝ
ΤΚΔΤ
ΑΙΑ

(4)

(5)

ΔΣΗΙΟ
ΑΚΔΡΑΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΤΚΔΤΑΙΩΝ
ΑΝΣΙ∆ΡΑΣΗ
ΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΣΗΝ

(6)

ΣΙΜΗ
ΤΚΔΤΑ
ΙΑ

∆ΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΚΑΘΔ ΔΞΔΣΑΗ

(7)

(8)

(9)

(10)

ΣΙΜΗ
ΑΝΑ
ΔΞΔΣΑ ΤΝΟΛ ΙΚΗ ΤΝΟΛΙ
ΣΙΜΗ
ΚΗ
Η
ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΝΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΔΣΗΙΑ
ΣΙΜΗ
ΔΞΔΣΑ ΤΛΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΗ
ΤΚΔΤΑ
∆ΑΠΑΝ Η
Η
(9) =
ΙΩΝ ΑΝΑ
(10)=(2)
(Από
(7)+(8)
ΔΙ∆Ο
(7) =
Υ(9)
πίλαθα
ΔΞΔΣΑΗ  (6)/(2)
(6)=(4)Υ(5)
2)

1.
2.
…
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ

Γηα ηελ θάζε εμέηαζε είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζεί ν παξαπάλσ πίλαθαο κε ηελ ζπλνιηθή
εηήζηα πνζφηεηα θαη ηελ ηηκή αλά ζπζθεπαζία γηα δηεμαγσγή φισλ ησλ εμεηάζεσλ , ψζηε λα
πξνθχπηεη ε ηηκή αλά ηεζη θαη ην ηειηθφ ζπλνιηθφ θφζηνο αλά εμέηαζε, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ην
ρξφλν δσήο ησλ αληηδξαζηεξίσλ.
Δθηφο ησλ αληηδξαζηεξίσλ ηα ινηπά απαξαίηεηα αλαιψζηκα πιηθά, πγξά πιχζεο θαη θαζαξηζκνχ,
ειεθηξφδηα, φξνη ειέγρνπ θαη βαζκνλφκεζεο, θ.ι.π. ζα πξνζθεξζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2
ινηπψλ πιηθψλ ηνπ παξφληνο.
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Ξίλαθαο 2 ( Ινηπά αλαιψζηµα πιηθά)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΙΚΗ
ΔΣΗΙΟ
ΤΚΔΤΑΙΩΝ ΑΝΑ
ΔΣΗΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟ
ΔΙ∆Ο
ΑΚΔΡΑΙΟ
ΑΝΑ ΔΙ∆Ο ΔΞΔΣΑΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
ΑΡΙΘΜΟ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ
∆ΑΠΑΝΗ
ΔΞΔΣΑΗ
α/α
(8) =
ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙ∆Ο ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΥΡΗΗ ΤΚΔΤΑΙΩΝ (7)=(4)Υ(6)
(7)/(3) (9)=(8)Υ(3)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΗ

ΑΡΘΡΟ 2 ΚΤΡΩΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
2.1. Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, o
Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ‟ απηή,
εθφζνλ δελ παξείρε απηά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά
απφ αίηεζή ηνπ.
2.2. Ν Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηε
ζχκβαζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
2.3. Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε,
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή
δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα Γηαθήξπμε θαη ηελ
λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (λ.4412/16).
2.4. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, o
αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Λνζνθνκείνπ απφ
ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 3 ΣΙΜΗΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
3.1.Ρν ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ηελ
εθπιήξσζε θάζε άιιεο ζπλαθνχο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ
πξνζθνξά πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
#...........................................€# ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ θαη εμφδσλ.
3.2. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Λνζνθνκείν, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
3.3. Κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα νινθιεξσζεί ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ εθφζνλ νινθιεξσζεί
ε παξάδνζε ηεο παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο θαη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή
άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ.
3.4. Ν Σξφλνο εμφθιεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
3.4.1 Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ
πξνβιέπνληαη θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε
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απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο
ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.).
3.4.2. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο
ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ
πξσηνθφιινπ.
3.5. Γηα ηελ αλαζηνιή ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο ηζρχνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο.
3.6. Ν Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. Νη
δηελεξγνχκελεο θξαηήζεηο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο θαη
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
3.7. Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Λ.
2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο.
3.8. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.
ΑΡΘΡΟ 4 ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη απφ …………..2019 έσο ………….2020, γηα έλα (1) έηνο [κε
απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε παξάηαζεο (πξναίξεζε)] ελφο έηνπο , φπνην εθ
ησλ δχν νξίσλ –πνζφ ή ρξφλνο- επέιζεη πξψην κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ηνπ
Αλαδφρνπ θαη ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα έηνο
δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην λνζνθνκείν, ζα αζθήζεη ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα ηνπ γηα εηήζηα
παξάηαζε.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα θαηαγγείιεη/ιχζεη ηε
ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 133 ηνπ Λ.4412/2016. Πηε πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο
γηα ην έξγν, πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηελ επέιεπζε ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, δελ
δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ
πνπ έρεη αλαιάβεη έλαληη ηξίησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ
5.1. Ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ κε παξνρή ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Υο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο
θαη ζχλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ
ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.
5.2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην
γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Λνζνθνκείν
ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα
ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιφγνπ αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
5.3. Ρν Λνζνθνκείν νθείιεη λα απαληήζεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ
γλσζηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο απφ ηνλ Αλάδνρν. Αλ ην Λνζνθνκείν δελ απαληήζεη
εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην γεγνλφο αλσηέξαο βίαο
απνδεηθλχεηαη πιήξσο απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη ηε
ζπλδξνκή ηνπ ιφγνπ αλσηέξαο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν Αλάδνρνο.
5.4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ηνπ Αλαδφρνπ θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ
ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.
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ΑΡΘΡΟ 6 ΔΓΓΤΗΔΙ
6.1. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.
Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Αλάδνρνο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ‟ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή η…
……………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%)
επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο
ηελ ……….-201…
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 72 ηνπ Λ 4412/16.
Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο, λα
είλαη ηνπιάρηζηνλ κεγαιύηεξνο θαηά ηξεηο κήλεο από ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν (έλα έηνο).
Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη
εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ,
πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.
ΑΡΘΡΟ 7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
7.1. Ζ παξαιαβή ζα δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή νξηδφκελε απφ ηελ πεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ πξνο
ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Ν Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο.
ΑΡΘΡΟ 8 ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
8.1. Θάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο,
εθφζνλ απνξξέεη απ‟ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαη αθνξά (ελδεηθηηθά)
ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο,
επηιχεηαη θαη‟ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ
Λνζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν Αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Ρν Γ.Π. απνθαζίδεη
νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο
ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2672/1998.
Δάλ ην Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ
ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Αλάδνρνο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π., ηφηε νπνηνδήπνηε
απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ
Γηθαζηεξίσλ.
8.2. Θάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ‟
απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ‟ χιελ
αξκφδηα δηθαζηήξηα.
8.3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ‟ αξηζ………
/2019 δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ
δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά Λ.4412/2016 θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ
απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Αζηηθνχ Θψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
8.4. Ρξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εάλ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ
132 ηνπ Λ. 4412/2016.
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8.5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
338 ηνπ λ.4412/16.
Πε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (2) φκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία,
αθνχ δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Λνζνθνκείν έιαβε
έλα αληίγξαθν, ελψ ην δεχηεξν έιαβε ν Αλάδνρνο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΟΜΔΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
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