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               ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
                  Γ.Λ. ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

      ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ  18-03-2019 

Ρκήκα:    Νηθνλνκηθνχ  
Γξαθείν:  Ξξνκεζεηψλ 

Ξιεξνθ.: Xαβνπδνχδε Ιεκνληά 
Ραρ.Γ/λζε:  25εο Καΐνπ 152  

Ρειέθσλν:  2553350329 
Φαμ: 2553350330 

E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ  ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΑΟ. 2035/2019    

 
 
 Γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο « ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ME CPV 

33696700-2»  {αληηδξαζηήξηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο  : 

ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΥΛ κε ηαπηόρξνλε παξαρώξεζε ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ ελόο (1) 
αλαιπηή αλαγθαίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα απηώλ},  γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ 

Κηθξνβηνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, γηα έλα (1) έηνο θαη κε 
δηθαίσκα παξάηαζεο (πξναίξεζεο) γηα έλα επηπιένλ έηνο, ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ (ζπκπ/λνπ θαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο εηήζηαο παξάηαζεο 
(πξναίξεζεο) 13.094,40€ ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α, ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 1359 ηνπ Γ.Λ. 

Γηδπκνηείρνπ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηόηεηαο-ηηκήο.  
 

 
 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Ππλνπηηθφο   Γηαγσληζκφο   

ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

  

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
βέιηηζηεο πνηφηεηαο-ηηκήο 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Ζκεξνκελία:  05ε Απξηιίνπ 2019 , εκέξα  Ξαξαζθεπή θη ψξα 10:30 π.κ.   
 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζκεξνκελία:  04ε Απξηιίνπ 2019 , εκέξα  Ξέκπηε  θη ψξα 14:30κ.κ.   

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ  (Γξαθείν πξνκεζεηψλ) 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Αληηδξαζηήξηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο  : ΓΔΛΗΘΖ 

ΝΟΥΛ κε ηαπηφρξνλε παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ελφο (1) 
αλαιπηή αλαγθαίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα απηψλ},  γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ 

Κηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ. 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

13.094,40€ (ζπκπ/λνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εηήζηαο παξάηαζεο) 
ήηνη έμη ρηιηάδεο πεληαθφζηα ζαξάληα επηά  θαη είθνζη επξψ κε θπα 

(6.547,20€) γηα ηελ εηήζηα ζχκβαζε θαη έμη ρηιηάδεο πεληαθφζηα 
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ζαξάληα επηά  θαη είθνζη επξψ κε θπα (6.547,20€) γηα ηελ εηήζηα 
παξάηαζε. 

 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ 
ΠΚΒΑΠΖΠ 

Έλα (1) έηνο θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο (πξναίξεζε) γηα έλα επηπιένλ 
έηνο 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  
Ζ ηηκή ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο 

θξαηήζεηο 

ΓΔΠΚΔΠΖ ΑΓΑ:65Υ24690Β9-Δ63 

 
ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

 
      Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2889/2001 (Φ.Δ.Θ. 37/η.Α’/02-03-2001) πεξί Βειηίσζεο θαη 
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2955/2001 (Φ.Δ.Θ. 256/η.Α’/02-11-2001) πεξί πξνκεζεηψλ 

Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π. θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3329/2005 (ΦΔΘ 81/η.Α’/04-04-2005),  πεξί Δζληθνχ 
Ππζηήκαηνο γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3527/2007 (ΦΔΘ 25/η.Α’/09-02-2007), πεξί Θχξσζε 

ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη 
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α’/ 18-6-2007) πεξί Ξξνκεζεηψλ 
Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 
6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3801/2009 (θεθ163/α/04-09-2009) άξζξν 46 «Ξιεξσκή 

δαπάλεο δεκνζίεπζεο». 

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 113/10 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ Α΄ 
194/22-11-10). 

8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ‘Ξξφγξακκα Γηαχγεηα’ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 
9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α’/ 08-08-2016), πεξί Γεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 
10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4600/2019 (ΦΔΘ Α 45/9-3-2019) Δθζπγρξνληζκφο θαη 

Αλακφξθσζε Θεζκηθνχ Ξιαηζίνπ Ηδησηηθψλ Θιηληθψλ, Πχζηαζε Δζληθνχ 

Νξγαληζκνχ Γεκφζηαο γείαο, Πχζηαζε Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Λενπιαζηψλ θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο. 

11. Ρελ κε αξηζκ. πξση. 9197/19-11-2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ, 
πεξί νξηζκνχ κειψλ επηηξνπήο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη κειψλ 

επηηξνπήο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα 
ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο « ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ME CPV 33696700-2»  

{αληηδξαζηήξηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο: ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΥΛ κε 

ηαπηφρξνλε παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ελφο (1) αλαιπηή αλαγθαίνπ γηα ηελ 
δηελέξγεηα απηψλ},  γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Κηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Ξ.Γ.Λ. 

Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, γηα έλα (1) έηνο θαη κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο (πξναίξεζεο) γηα έλα επηπιένλ έηνο, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπ/λνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εηήζηαο παξάηαζεο 

(πξναίξεζεο) 13.094,40€ ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α, ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 1359 ηνπ Ξ.Γ.Λ. 
Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 
12. Ρν κε αξηζκ. πξση. 9225/19-1-2018 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ζχληαμεο ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ 
είδνπο « ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ME CPV 33696700-2»  {αληηδξαζηήξηα γηα 

ηε δηελέξγεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο: ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΥΛ κε ηαπηφρξνλε 

παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ελφο (1) αλαιπηή αλαγθαίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα 
απηψλ},  γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Κηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ – 

Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, γηα έλα (1) έηνο θαη κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο (πξναίξεζεο) γηα έλα επηπιένλ έηνο, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπ/λνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εηήζηαο παξάηαζεο 

(πξναίξεζεο) 13.094,40€ ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α, ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 1359 ηνπ Ξ.Γ.Λ. 
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Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο-ηηκήο».  

13. Ρελ 9236/19-11-2018 1ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε 
δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο « 

ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ME CPV 33696700-2»  {αληηδξαζηήξηα γηα ηε 

δηελέξγεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο: ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΥΛ κε ηαπηφρξνλε 
παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ελφο (1) αλαιπηή αλαγθαίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα 

απηψλ},  γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Κηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ – 
Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, γηα έλα (1) έηνο θαη κε δηθαίσκα 

παξάηαζεο (πξναίξεζεο) γηα έλα επηπιένλ έηνο, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπ/λνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εηήζηαο παξάηαζεο 

(πξναίξεζεο) 13.094,40€ ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α, ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 1359 ηνπ Ξ.Γ.Λ. 

Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 

14. Ρελ 9872/11-12-2018 θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ (επηζπλαπηφκελσλ 
παξαηεξήζεσλ) κεηά ηελ 1ε Γεκφζηα δηαβνχιεπζε ζηελ επηηξνπή ζχληαμεο 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

15. Ρν γεγνλφο φηη έγηλε δεθηή κία παξαηήξεζε θαη θαηαηέζεθε ην 238/09-01-2019 λέν 
πξαθηηθφ απφ ηελ επηηξνπή ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

16. Ρελ 242/09-01-2019 2ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε 
δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο « 

ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ME CPV 33696700-2»  {αληηδξαζηήξηα γηα ηε 
δηελέξγεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο: ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΥΛ κε ηαπηφρξνλε 

παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ελφο (1) αλαιπηή αλαγθαίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα 

απηψλ},  γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Κηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ – 
Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, γηα έλα (1) έηνο θαη κε δηθαίσκα 

παξάηαζεο (πξναίξεζεο) γηα έλα επηπιένλ έηνο, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπ/λνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εηήζηαο παξάηαζεο 

(πξναίξεζεο) 13.094,40€ ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α, ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 1359 ηνπ Ξ.Γ.Λ. 

Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 

17.  Ρελ 765/25-01-2019 θνηλνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο δεχηεξεο δηαβνχιεπζεο 
ζηελ επηηξνπή ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

18. Ρν γεγνλφο φηη έγηλε δεθηή κία παξαηήξεζε θαη θαηαηέζεθε ην 862/30-1-2019 λέν 

πξαθηηθφ απφ ηελ επηηξνπή ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  
19. Ρελ 863/30-01-2019 3ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε 

δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο « 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ME CPV 33696700-2»  {αληηδξαζηήξηα γηα ηε 

δηελέξγεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο: ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΥΛ κε ηαπηφρξνλε 
παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ελφο (1) αλαιπηή αλαγθαίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα 

απηψλ},  γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Κηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ – 

Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, γηα έλα (1) έηνο θαη κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο (πξναίξεζεο) γηα έλα επηπιένλ έηνο, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπ/λνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εηήζηαο παξάηαζεο 
(πξναίξεζεο) 13.094,40€ ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α, ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 1359 ηνπ Ξ.Γ.Λ. 

Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 
20. Ρελ 1388/18-02-2019 θνηλνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο ηξίηεο δηαβνχιεπζεο 

ζηελ επηηξνπή ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
21.  Ρν γεγνλφο φηη ε επηηξνπή  ζρεηηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ γηα ηε 

δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο 
«ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ME CPV 33696700-2»  {αληηδξαζηήξηα γηα ηε 

δηελέξγεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο: ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΥΛ κε ηαπηφρξνλε 

παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ελφο (1) αλαιπηή αλαγθαίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα 
απηψλ},  γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Κηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ – 

Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, γηα έλα (1) έηνο θαη κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο (πξναίξεζεο) γηα έλα επηπιένλ έηνο, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπ/λνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εηήζηαο παξάηαζεο 

(πξναίξεζεο) 13.094,40€ ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α, ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 1359 ηνπ Ξ.Γ.Λ. 
Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο-ηηκήο, 
απνθάζηζε φηη εθφζνλ έιαβε ππφςε ηηο επηζπλαπηφκελεο παξαηεξήζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ,  παξακέλεη ζηε ζχληαμε ηνπ αξ. πξση. 862/30-1-2019 πξαθηηθνχ  ησλ 
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ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, δηφηη νη ελ ιφγσ παξαηεξήζεηο δελ θξίλνληαη νπζηψδεο 
θαη επνκέλσο  δελ απαηηήζεθε ε ηέηαξηε δηαβνχιεπζε.    

22. Ρνλ επηζπλαπηφκελν πίλαθα  πιηθψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
23. Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα κε αληηδξαζηήξηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο: ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΥΛ κε ηαπηφρξνλε παξαρψξεζε ζπλνδνχ 

εμνπιηζκνχ ελφο (1) αλαιπηή αλαγθαίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα απηψλ ζα βαξχλεη ηνλ 
ΘΑΔ 1359 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

24. Ρελ αξ. 1797/06-03-2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΞΓΛΔ έγθξηζεο 
πξνδηαγξαθψλ θαη δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

είδνπο « ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ME CPV 33696700-2»  {αληηδξαζηήξηα γηα 
ηε δηελέξγεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο  : ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΥΛ κε ηαπηφρξνλε 

παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ελφο (1) αλαιπηή αλαγθαίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα 

απηψλ},  γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Κηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ – 
Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, γηα έλα (1) έηνο θαη κε δηθαίσκα 

παξάηαζεο γηα έλα επηπιένλ έηνο, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
(ζπκπ/λνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εηήζηαο παξάηαζεο) 13.094,40€ ζπκπ/λνπ 

Φ.Ξ.Α.  

25. Ρελ ππ΄ αξηζκ. 147 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο, κε αξηζ. πξση. 1733/24-03-
2019  θαη ΑΓΑ Γεκνζίεπζεο 65Υ24690Β9-Δ63. 

Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο  Π Π ΔΗ  

Ππλνπηηθό δηαγσληζκό, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ME CPV 33696700-2»  
{αληηδξαζηήξηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο  : ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΥΛ 

κε ηαπηόρξνλε παξαρώξεζε ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ ελόο (1) αλαιπηή αλαγθαίνπ 

γηα ηελ δηελέξγεηα απηώλ},  γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Κηθξνβηνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ 
Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, γηα έλα (1) έηνο θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο (πξναίξεζεο) γηα 

έλα επηπιένλ έηνο, ζύκθσλα κε ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο Γεληθνύο 
Όξνπο ηεο παξνύζαο ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (ζπκπ/λνπ θαη 

ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο εηήζηαο παξάηαζεο) 13.094,40€ ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α, ζε βάξνο 
ηνπ ΘΑΔ 1359 ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ.  

Ρν Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα κε κνλνκεξή ηνπ Απφθαζε θαη έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηή ή ηνπ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθφζνλ θξηζεί 
αλαγθαίν λα ελεξγνπνηήζεη ην δηθαίσκα πξναίξεζεο (παξάηαζεο). Ρν δηθαίσκα πξναίξεζεο-

παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο θαη πάλησο ηνπο δψδεθα (12) κήλεο. 

   

 Νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εμεηάζεσλ. Γελ 
γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα  κέξνο  ησλ εμεηάζεσλ.  Ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο  λα 

εθηειεί ην ζχλνιν ησλ εμεηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  Δλαιιαθηηθέο 
πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 
      πνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 25 ηνπ Λ.4412/2016, κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ζε 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. 
Δθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή µε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. 

 
      Όζνη  ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην  δηαγσληζκφ, πξέπεη λα απνζηείινπλ ζην 

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ κέζσ αξηζκ. Κερ. Ρειενκνηνηππίαο , επηζηνιήο, e-

mail, θ.η.ι., ηα ζηνηρεία ηνπο (π.ρ. Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, αξηζκ. Ρειεθψλνπ, αξηζκ. Κερ. 
Ρειενκνηνηππίαο, e-mail account.θ.η.ι.).  Πε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο 

ή ηξνπνπνηήζεηο, απηέο ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ (www.did-
hosp.gr), ζην Ξξφγξακκα Γηαχγεηα θαη ζα απνζηέιινληαη ζηα e-mail πνπ ζα δεισζνχλ απφ 

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.  

http://www.did-hosp.gr/
http://www.did-hosp.gr/
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Ζ παξνχζα δηαθήξπμε δηαηίζεηαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ  www.did-hosp.gr, ηελ  ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Ρππνγξαθείνπ 

www.et.diavgeia.gov.gr θαη απφ ην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
www.eprocurement.gov.gr.  

Ζ θα. Σαβνπδνχδε Ιεκνληά ζα παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο 

(ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2553350329, Αξηζκ. Κερ. ηειενκνηνηππίαο: 2553350330, e-mail:  
promitheies@1132.syzefxis.gov.gr, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θη ψξεο  

Θαηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε 
ηα παξαθάησ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  
 

1. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ « ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ» 

2. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ «ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ» 
3. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ «ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  ΞΙΖΟΝΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΑΛΑΙΠΖΠ ΝΟΥΛ»  
4. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄  «ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΙΗΘΥΛ» 

5. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ «ΔΗΓΗΘΝΗ – ΑΞΑΟΑΒΑΡΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ» 

6. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ΄ «ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ – ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ 
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ» 

7. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε΄ «ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ » 
8. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ζ’  «ΞΝΓΔΗΓΚΑ  ΦΙΙΝ  ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ»  

9. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Θ’    «ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ » 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                                                             Ν   ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ     
                                                                                           ΡΝ  Ξ.Γ.Λ. ΔΒΟΝ  

   
 

                                                                                     ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΓΑΚΗΓΖΠ  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’ 
ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

 
 

ΑΟΘΟΝ 1Ν  
ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΦΑΠΔΗΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

 

ΡΝΞΝΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΙΖΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΡΝΞΝΠ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 
Γξαθείν 

Ξξνκεζεηψλ ΓΛ 
ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

04ε Απξηιίνπ 2019 , 

εκέξα  Ξέκπηε  θη 
ψξα 14:30κ.κ. 

05ε Απξηιίνπ 2019 , 

εκέξα  Ξαξαζθεπή θη 
ψξα 10:30 π.κ.   

 
Γξαθείν 

Ξξνκεζεηψλ ΓΛ 
ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

 
  Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ 

ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  
Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία γηα επηζηξνθή, σο 
εθπξφζεζκεο. Ρπρφλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ θσιχεη 

ην άλνηγκα  ηεο αληίζηνηρεο Ξξνζθνξάο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα εκέξα (φια ηα ζηάδηα αμηνιφγεζεο) φπσο παξαθάησ.  
 

Α’ ΦΑΠΖ – Έιεγρνο  Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο   

   Πηε θάζε απηή ηνπ δηαγσληζκνχ ε Δπηηξνπή αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο 
θπξίσο θαθέινπο ησλ  πξνζθνξψλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, ηξεηο 

ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» 
θαη «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ». Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ 

απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη 

παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ πεξεζία.  Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θάθειν 
δηθαηνινγεηηθψλ, κνλνγξάθεη θαη ειέγρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην 

ζηάδην απηφ αλά θχιιν. Δηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηηο επφκελεο θάζεηο  αμηνιφγεζεο 
ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα 

ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  
 

Β’ ΦΑΠΖ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ  Ρερληθήο Ξξνζθνξάο 

   Πε απηφ ην ζηάδην, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ θαηέζεζαλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

Κνλνγξάθεη θαη ειέγρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη 
θαηά ην ζηάδην απηφ αλά θχιιν θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

βαζκνινγεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ θαηέζεζαλ ηερληθά απνδεθηέο πξνζθνξέο. Δηζεγείηαη 

ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ επφκελε θάζε  αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ δελ 
ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

 
Γ’ ΦΑΠΖ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 

   Πε απηφ ην ζηάδην, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο ησλ 
Νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθεη θαη ειέγρεη φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ αλά θχιιν κφλν ησλ εηαηξεηψλ πνπ θαηέζεζαλ φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε πξνζθνξά ηνπο είλαη ηερληθά απνδεθηή. Νη Φάθεινη ησλ 
Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ πξνζθεξφλησλ πνπ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

Ρερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο.   

    Δάλ ζην Γηαγσληζκφ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ηα έξγα, ηα 

αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο, κπνξεί λα αηηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ Λ.4412/2016, απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, 

εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη 
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δηεπθξηλίζεσλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε 
απφξξηςε ηεο Ξξνζθνξάο απηήο. 

    Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα θαιεί 
εγγξάθσο ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

102 ηνπ Λ.4412/2016. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Ξξνζθνξψλ ρσξίο λα δεηεζνχλ 
δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

    Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ 
ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζε ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθείζαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Ρν πξαθηηθφ 
ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γ.Π./Γηνηθεηή ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ 

πξαθηηθνχ θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

    Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,  ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ (εθηφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθά) θαη ησλ 
ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.  Πε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχκελνο δελ παξαζηάζεθε, κπνξεί λα 

ιάβεη γλψζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, κφλν κεηά απφ αίηεζή ηνπ πξνο ηελ πεξεζία. Ζ 

εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ 
θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 

 
ΑΟΘΟΝ 2Ν  

ΣΟΝΛΝΠ – ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
Νη πξνζθνξέο λα απνζηέιινληαη ζηελ δηεχζπλζε : 

Ξαλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Έβξνπ (Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ)  

25εο Καΐνπ 152 Γηδπκφηεηρν 
Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ  

ηει. 2553350329 , fax : 2553350330 
Νη ππνςήθηνη  πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, ην αξγφηεξν 

έσο ηελ 04ε Απξηιίνπ 2019 , εκέξα  Ξέκπηε  θη ψξα 14:30κ.κ., αθνχ πξψηα 
πξσηνθνιιεζνχλ απφ ηελ Γξακκαηεία. Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 
 

 

 
ΑΟΘΟΝ 3ν  

ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζην Λ.4412/2016, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.  
2. Πην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

2.1. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ. 

2.2. Ζ πιήξεο επσλπκία ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
2.3. Νη ιέμεηο ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ θαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.4. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.5. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

3. Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε 

ζηνηρεία –δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο , ηερληθή θη νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  
4. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα 

κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη 

ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά 
ελεκεξσηηθά, ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.  
5. Αληηπξνζθνξέο  θη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη  δεθηέο. Νη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

δελ ζα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνλ αλσηέξσ φξν, δελ δηθαηνχληαη ζε θακία πεξίπησζε λα 
δηακαξηπξεζνχλ ή λα επηθαιεζηνχλ ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο.  

6. Γίλνληαη  δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θσηναληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ αληί 
ησλ πξσηνηχπσλ,  ζχκθσλα κε ηα  νξηδφκελα  ζην Λ. 4250/2014. 

7. Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε 
θαη κνλνγξαθή απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Ζ  πξνζθνξά  

ζαο δελ πξέπεη λα έρεη  μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

ΑΔΑ: 6ΟΖΦ4690Β9-26Β





Πειίδα 8 απφ 39 

πξνζθνξά ζαο νπνηνδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ 

δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή.  
8. Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 
9. Ρα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ δηαθήξπμε. Ζ ζπκθσλία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

Ξξνζθνξέο πνπ δελ ζα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη. 
 

ΑΟΘΟΝ 4ν  

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΞΝ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  
Κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζε ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν ζα πεξηέρνληαη ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 
1. ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΘΑ ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖΠ, εθφζνλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα 

αληηπξνζψπσλ/εθπξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 πεξ. δδ ηνπ Λ. 4412/2016. 

2. ΑΞΝΓΔΗΘΡΗΘΑ ΔΓΓΟΑΦΑ ΛΝΚΗΚΝΞΝΗΖΠΖΠ Θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Θ. 
ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.), 

επθξηλή θσηναληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ 
εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ν.Δ. θαη Δ.Δ.). Πηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία 

πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Ξξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ΑΔ θαη ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 

δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε 
ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

3. ΡΝ ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ) ζπκπιεξσκέλν 
απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ δήισζεο ζα 

πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη 
βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή ή ηα ΘΔΞ. 

Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΡΔΓ, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί θαη 
ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ 

http://www.did-hosp.gr (πξνκήζεηεο – πξνθεξχμεηο)  θαη ζην ΔΠΖΓΖΠ. Απνηειεί 

ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Λ. 1599/1986. Ρν ΡΔΓ 
θαηαηίζεηαη κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 Α ηνπ Λ. 4412/2016 ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην 
άξζξν 107 ηνπ Λ. 4497/2017. 

Ρν TEΓ ππνβάιινπλ : 
 -- νη δηαρεηξηζηέο, φηαλ ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη Ν.Δ., Δ.Δ, 

 -- ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθ. Ππκβνπι., φηαλ ηα λνκηθά   

πξφζσπα είλαη Α.Δ 
     -- ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.  

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

1. Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 78 ηνπ Λ. 4412/2016 (Ά147), ην ΡΔΓ πεξηέρεη επίζεο ηηο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά 
ηνπο θνξείο απηνχο. 

2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη 
ππνςήθηνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα 

ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή 
ηεο δηαδηθαζίαο. 

4. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016,  ζηελ νπνία λα 
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη 

λα δειψλεηαη φηη:  
 απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 
 ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θη 

έρνπλ ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. 
 παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε 

ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 106 ηνπ Λ.4412/2016. 

http://www.did-hosp.gr/
ΑΔΑ: 6ΟΖΦ4690Β9-26Β





Πειίδα 9 απφ 39 

 ζπκκεηέρεη κε κία κφλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ. 

 ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  

 
  5. Γηα ηελ  παξάγξαθν 2, πεξίπησζε γ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
Ππληνληζκνχ Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ζρέζεσλ γηα ηνπο Έιιελεο ή αληίζηνηρνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο – κέινπο ή ρψξαο 
γηα ηνπο αιινδαπνχο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη Ξξάμεηο Δπηβνιήο Ξξνζηίκνπ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ 

πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. Έσο ηελ νινθιήξσζε 
ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΝΞΠ-ΠΔΞΔ, γηα ηελ 

απφδεημε ηεο κε ππαγσγήο ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ 
Λ.4412/2016, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 80 παξάγξαθνο 

2, ηνπ ίδηνπ λφκνπ, έλνξθε βεβαίσζε. 

Ζ κε ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ε κε ζπκπιήξσζε ηεο 
δήισζεο ζύκθσλα κε ηα δεηνύκελα ζπληζηά ηoλ απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληα  

από ηνλ δηαγσληζκό, εθηόο εάλ ζπληξέρνπλ θαηαζηάζεηο πνπ δίλνπλ ην δηθαίσκα 
παξέθθιηζεο ζύκθσλα κε αξ. 73 ηνπ Λ.4412/2016. 

 

 
ΑΟΘΟΝ 5ν  

ΡΔΣΛΗΘΖ  ΞΟΝΠΦΝΟΑ 
  

     Κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζε ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν ζα πεξηέρεηαη ε ηερληθή  
πξνζθνξά.  Πηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη επί πνηλή 

απφξξηςεο ηα παξαθάησ:  

1. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη λα δειψλεηαη:  
1.1.  φηη δηαζέηεηε θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηερληθά κέζα 

θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. Πε πεξίπησζε πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Λ.4412/2016 λα 
αλαθεξζεί. 

1.2. φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε ηθαλνπνηνχλ ηνπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο 
αζθαιείαο, θέξνπλ ζήκαλζε CE  

 φζνλ αθνξά ηα  in vitro δηαγλσζηηθά ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζχκθσλα κε ηελ 
Νδεγία  98/79/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Νθησβξίνπ 1998 γηα ηα in vitro δηαγλσζηηθά ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, φπσο 

έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία κε ηελ Θνηλή πνπξγηθή απφθαζε  
Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ. 3607/892/2001/ΦΔΘ Β 1060/10-8-2001 θη  έρεη ηξνπνπνηεζεί  κε 

ην άξζξν 25 ηεο ΘΑ Γβδ/Γ.Ξ. νηθ. 130648/30-8-2009 (ΦΔΘ Β 2198/2-10-2009)  
  φζνλ αθνξά ηα  ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζχκθσλα κε ηελ Νδεγία  

2007/47/EΝK ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο 

Πεπηεκβξίνπ 2007, ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 93/42/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα 
ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, φπσο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία  

κε ηελ Θνηλή πνπξγηθή απφθαζε  Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ. 130648/30-08-2009 (ΦΔΘ 
Β2198/2-10-2009). 

1.3.  φηη ζπκκνξθψλεζηε κε ηηο απαηηήζεηο κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, δηαηήξεζεο θαη 

γεληθά δηαθίλεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαη δηαζέηεηε βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο ή 
Θνηλνπνηεκέλνπ Νξγαληζκνχ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζπκκνξθψλεζηε κε ηελ 

Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 1348 πνπξγηθή Απφθαζε «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο 
πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΘ 32/16-1-04), θαζψο θαη ηελ 

Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 92334 πνπξγηθή Απφθαζε «Ρξνπνπνίεζε ηεο Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 1348/2004 
πνπξγηθήο Απφθαζεο «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΘ 1459/22-9-04). 

1.4.   φηη ν αλάδνρνο θη ν θαηαζθεπαζηήο (εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο) ηνπ πξντφληνο 
δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε  δηαρείξηζε ηεο 

πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO 9001:2000, ΔΛ ISO 13485:2007 (ή 
φπνην ηζνδχλακν πξφηππν αθνξά ηελ πξνθεξπζζφκελε πξνκήζεηα).  

1.5. φηη κπνξείηε λα ιάβεηε φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ 

αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
ρξεζηψλ ή ελδερνκέλσο θαη άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ. 
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1.6.  φηη εγγπάζηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο  ζχκβαζεο ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα ησλ 
πιηθψλ, ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ηελ 

αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη αλαιακβάλεηε 
ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεηε εμεηδηθεπκέλν ππάιιειν, ν νπνίνο ζα επηδείμεη ζην πξνζσπηθφ 

ηνπ Λνζνθνκείνπ, εθφζνλ απαηηείηαη, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ ησλ εηδψλ, 

θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ αζζελψλ θαη 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

1.7. φηη  εγγπάζηε φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα δηαζέηεηε επαξθή πνζφηεηα 
πιηθψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ, γηα ην νπνίν 

πξννξίδνληαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε. 
2. Αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο, ζην νπνίν ζα δίλνληαη αλαιπηηθέο απαληήζεηο ζε φια 

ηα ζεκεία ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (κε ηε ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά  

παξαξηήκαηα), θαζψο θαη ζε θάζε άιιε ηερληθή απαίηεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ πεξηέρεηαη 
ζηε πξνθήξπμε. Ρα αλαγξαθφκελα ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε 

παξαπνκπέο ζηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή κε 
ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ βεβαηψζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή (θαη) άιισλ επίζεκσλ 

εγγξάθσλ γηα φηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα. 

3. Ν πξνζθέξσλ εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν 

πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο (πιήξεο Γηεχζπλζε).  Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ 
δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, πξέπεη 

λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί 
ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο. Δπίζεο λα επηζπλάςεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ, ππεχζπλε δήισζε πξνο ηνλ θνξέα, φπνπ (ν αλάδνρνο) ζα δειψλεη φηη ε 

θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 
εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ 

έγηλε ε απνδνρή.   

4. Ξηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο έγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηηο δηαθήξπμεο ζρεηηθά κε 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ( Ξηζηνπνηεηηθά CE , ISO θ.α.).  
5. Άιια ππάξρνληα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.  Γήισζε γηα ην ρξφλν παξάδνζεο θη εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ  αλαιπηή.  
 

        Ζ κε ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ ζπληζηά ηoλ απνθιεηζκό ηνπ 
πξνζθέξνληα  από ην δηαγσληζκό. 

        Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν, λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε 
απφ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ην αξκφδην  φξγαλν δχλαηαη λα δεηεζεί απφ ηνλ 

αλάδνρν ε θαηάζεζε δεηγκάησλ γηα ηα είδε πνπ θαηέζεζε πξνζθνξά θη απηφο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ηα θαηαζέζεη. 

       Ρν πεξηερόκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή (CD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο. Κφλε εμαίξεζε απνηεινχλ ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα (prospectus, ζπλνπηηθά 

θπιιάδηα ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ / ινγηζκηθνχ θιπ.), ηα νπνία κπνξνχλ λα 
ππνβιεζνχλ κφλνλ εληχπσο, εθφζνλ ππάξρεη ηεθκεξησκέλε αδπλακία ππνβνιήο ηνπο ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. 
 

 
 

ΑΟΘΟΝ 6ν   

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
Ζ  νηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά  ζα πεξηιακβάλεη  :  

6.1. θαηάζηαζε  κε φια ηα πξνζθεξφκελα είδε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εμεηάζεσλ αλαιπηηθά 
θαη ην θφζηνο απηψλ ρσξίο ΦΞΑ (ζπγθεθξηκέλα πεξηγξαθή είδνπο, θσδηθφο είδνπο 

πξνκεζεπηή, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθφο είδνπο θαηαζθεπαζηή, θσδηθφο gmdn, ζπζθεπαζία, 

ηηκή ζπζθεπαζίαο αξηζκεηηθψο θη νινγξάθσο, πνζνζηφ ΦΞΑ, αξηζκφο εμεηάζεσλ αλά 
ζπζθεπαζία, δηάξθεηα δσήο αλαισζίκνπ ζε πξφγξακκα Excel θαη  

6.2. ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο  πίλαθεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα  ηνπ παξαξηήκαηνο Ε΄.  
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Ρν πεξηερόκελν ηεο νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή (CD). 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε 
νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα 

επηζηνιή. Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή εμέηαζεο ζα πεξηιακβάλεηαη ην επη κέξνπο θφζηνο φισλ 

ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ  .  
 Πηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ε ηηκή κνλάδνο γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο, 

αλά ζπζθεπαζία, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εμεηάζεσλ.  
 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηελεξγνχκελσλ εμεηάζεσλ αλά ζπζθεπαζία, ζα πξέπεη  

νπσζδήπνηε λα ιεθζνχλ ππφςε νη δεηνχκελεο πνζφηεηεο απφ ην Λνζνθνκείν , νη 
απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (πξνγξακκαηηζκέλεο αληηθαηαζηάζεηο αλαισζίκσλ), 

ε ζηαζεξφηεηα (δηάξθεηα) ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαισζίκσλ θαζψο θη νη ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ . Ρν ηειηθφ θφζηνο αλά  εμέηαζε ην νπνίν ζα πξνθχςεη, ζα  
είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ αθέξαηνπ αξηζκνχ ζπζθεπαζίαο  

δηαηξνχκελν κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ εμεηάζεσλ αλά ζπζθεπαζία ,  πνπ δειψλνληαη ζηνπο 
πίλαθεο. Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο αλά εμέηαζε, φισλ ησλ εμεηάζεσλ, ηνπ  πίλαθα 3, ζα πξέπεη 

λα είλαη ίζν κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη παληφο είδνπο απαηηνπκέλσλ 

αλαισζίκσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο θάζε εμέηαζεο. 
Αλαιψζηκα, αληηδξαζηήξηα θαη αληαιιαθηηθά  ηα  νπνία δελ ζα  εκθαλίδνληαη ζην 

θχιιν αλάιπζεο θφζηνπο θαη ζα απαηηεζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ ζα  πξνζθεξζνχλ δσξεάλ . 
Γσξεάλ επίζεο ζα πξνζθεξζνχλ  θαη νη πνζφηεηεο ησλ ζπζθεπαζηψλ, πνπ πηζαλφλ 

απαηηεζνχλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή θαη ηελ δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ .  Ξνζφηεηεο 
αλαισζίκσλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ ζα  ππεξβαίλνπλ  ηηο  πνζφηεηεο,  πνπ  δειψλνληαη   

ζηνλ πίλαθα αλάιπζεο ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλά εμέηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζα  

παξαδίλνληαη  ζην  Λνζνθνκείν  δσξεάλ. 
Πε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη πεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα 

αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΥΟΔΑΛ». Δάλ έρεη 
παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΥΟΔΑΛ», ζεσξείηαη 

ακαρεηί , φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή πεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

Νη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, 
δαζκνί, αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) 

εθηφο ηνπ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Ξ.Α. ζα 
ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ ζπλνιηθή ηηκή αλά εμέηαζε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη παληφο είδνπο 

απαηηνπκέλσλ αλαισζίκσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο θάζε εμέηαζεο ζα αλαγξάθεηαη ζε εηδηθφ 
πίλαθα ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απ’ απηήλ κε ζαθήλεηα 
ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην αληίζηνηρν είδνο.  

Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), γηα παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ειεχζεξσλ ζην 
Λνζνθνκείν. Νη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 

- Ρηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Ξ.Α.  

- Ξνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. Πε πεξίπησζε 
πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλν πνζνζηφ Φ.Ξ.Α., απηφ ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ 

πεξεζία. Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο, θαη ρσξίο Φ.Ξ.Α., ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ 
ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

      Πε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπγθξνηείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

κέξε πνπ πηζαλφλ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ Φ.Ξ.Α., ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά ηηκή 
ρσξηζηά γηα θάζε κέξνο απ’ απηά.   

     Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία 
νξηζηηθή ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη ε αλαζεψξεζε ησλ 

ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ γηα ηα 
είδε πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζην Λνζνθνκείν, βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

    Ρν Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο ηνπ θαηά ηελ ειεχζεξε 

θξίζε ηνπ θαη αδεκίσο γη' απηφ, λα απνξξίπηεη ή λα απνδέρεηαη κεξηθψο ή νιηθφο ηελ 
πξνζθνξά.  
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ΑΟΘΟΝ 7ν   

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

       Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο επί  δψδεθα (12) κήλεο  απφ 

ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ 
λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.  

       Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
ΑΟΘΟΝ 8ν  

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ - ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ  

8.1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ) γίλεηαη 
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ρν Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη 

ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο ηνπ θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ θαη αδεκίσο γη' 
απηφ, λα απνξξίπηεη ή λα απνδέρεηαη κεξηθψο ή νιηθψο, ηηο πξνζθνξέο. Ρν Λνζνθνκείν 

επίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη κέξνο ή νιφθιεξν ην δηαγσληζκφ, ή λα ηνλ αλαβάιιεη, είηε 

ηέινο λα ππαλαρσξεί απ' απηφλ.  
8.2. Θξηηήξην γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε 

ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ 
ΒΔΙΡΗΠΡΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ-ΡΗΚΖΠ γηα ην δεηνύκελν είδνο.   

8.3. Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε  πξνζθνξάο βάζε 
βέιηηζηεο πνηφηεηαο – ηηκήο αμηνινγνχληαη κφλνλ νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο 

ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ πξνεγνχκελε 

ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνκεζεπηή απνηειεί ζηνηρείν πνπ ζπλεθηηκάηαη.  
8.4. Ρα θαζoξηζκέvα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηεο πξoζθoξάο, εθηφο απφ ηα νηθνλνκηθά, 

θαηαηάζζovηαη ζε δχν νκάδεο, ήηνη: 
8.4.1. Νκάδα Α΄ (Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ θαη Ξνηόηεηαο θαη Απόδνζεο), ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζπκθσλία ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 
8.4.2. Νκάδα Β΄ (Ρερληθήο πνζηήξημεο θαη Θάιπςεο), ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη 

ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ρεηξηζηψλ ζηνλ αλαιπηή, 
εγγπήζεηο  ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε αληαιιαθηηθά θη εξγαζία ζηνπο αλαιπηέο. 

8.5.  Γηα ηηο αλσηέξσ δχν νκάδεο νξίδεηαη ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 70% γηα ηελ ΝΚΑΓΑ Α΄ 

θαη 30% γηα ηελ ΝΚΑΓΑ Β΄. Νη αλσηέξσ δχν νκάδεο θαη ηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο πνπ 
πεξηιακβάλνπλ, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΠΡ’ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. Πηνλ ίδην πίλαθα νξίδνληαη επίζεο ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ησλ επί κέξνπο 
ζηoηρείσv θάζε νκάδαο θαη ε βαζκoιoγία ησλ ζηoηρείσv πνπ ηελ απαξηίδoπv. 

8.6. Ζ βαζκνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο κε βάζε ηα θαζνξηζκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Δηδηθφηεξα, θάζε επηκέξνπο 

ζηνηρείν εθάζηεο νκάδαο θξηηεξίσλ βαζκνινγείηαη σο εμήο: 

8.6.1. Όια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ νκάδσλ βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 
100 βαζκνχο. 

8.6.2. Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη φξνη. Ζ βαζκνινγία απηή 

απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

8.6.3. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ 
επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ 
βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. 

8.6.4. Ζ ηειηθή βαζκoιoγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη  απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. 
8.7. Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη 

ηo κηθξφηεξν ιφγo ηεο ηηκήο πξoζθoξάο (ζπγθξηηηθήο) πξνο ηε βαζκoιoγία ηεο.  

8.8. Ξξoζθoξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξoεγoχκεvε γvσκoδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 
8.9. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο,  απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
8.10. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο (άξζξν 90 Λ. 
4412/2016) ηειηθφο αλάδνρνο ζα επηιεγεί ν αλάδνρνο κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία 
ηερληθήο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη σο πξνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα 
επηιεγεί ν αλάδνρνο κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζνδχλακεο 
πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

ΑΔΑ: 6ΟΖΦ4690Β9-26Β





Πειίδα 13 απφ 39 

θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
8.11. Ν Ξξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη 
λα πξνζέιζεη ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 

αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ 
πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 

8.12. Δάλ ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ 

ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Λ.4412/2016.  
8.13.  Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην 

ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο 

θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  
 

 
ΑΟΘΟΝ 9ν  

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
9.1. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (αξρηθή ζχκβαζε) θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ  ζα 

ηζρχεη γηα δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κε δηθαίσκα παξάηαζεο (πξναίξεζε) 

γηα αθφκα έλα (1) έηνο, κε ππνγξαθή λέαο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 
ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

Ρν δηθαίσκα πξναίξεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.547,20€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  θαη 
ηνπ ΦΞΑ θαη αζθείηαη απφ ην Λνζνθνκείν κε κνλνκεξή ηνπ δήισζε πξηλ ηελ ιήμε ηεο 

Πχκβαζεο. 

9.2 Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πξηλ απφ 
ηε ιήμε ηεο, κεηά φκσο απφ πξνεγνχκελε έγθαηξε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, 

ρσξίο απνδεκίσζή ηνπ, εθφζνλ γηα ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ πξνγξακκαηηζηεί θαη 
πινπνηεζεί αληίζηνηρε ελνπνηεκέλε πξνκήζεηα απφ ηελ 4ε Γ..ΞΔ. Καθεδνλίαο & Θξάθεο ή 

άιιε Θεληξηθή πεξεζία (Δ.Ξ.. πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,), θαη’ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ Λ. 3580/2007, Λ. 2286/1995, 2955/2001 ή άιινπ ζρεηηθνχ 

λνκνζεηήκαηνο πνπ ηπρφλ ηεζεί ζε ηζρχ, ε νπνία ζα αθνξά θαη ην Λνζνθνκείν.  

9.3. Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε 
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε ζχκβαζε παχεη λα ηζρχεη αδεκίσο γηα ην Λνζνθνκείν. 

9.4. Πε πεξίπησζε πνπ ην πνπξγείν γείαο ή .Ξε ή άιινο θνξέαο παξέρεη ηε ζρεηηθή 
πξνκήζεηα ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην 

ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Λνζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα 

γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο 
κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   

9.5. Θακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηηο 
πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε 

αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ. 

9.6. Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν απηήο κεηά απφ 
δηαγσληζκφ λένο πξνκεζεπηήο , ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο. 

9.7. Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ην 
γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ 

πξνκεζεπηή. 
9.8.  Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη 

ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.    
 

ΑΟΘΟΝ 10ν  
ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ  

Ν πξνκεζεπηήο  δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο ή 

ηηο εμ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. Θαη’ εμαίξεζε ν πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο, κε 

βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ζε Ρξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ 
Διιάδα. 
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ΑΟΘΟΝ 11ν  

ΞΑΟΑΓΝΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ 
11.1.  ΠΛΝΓΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

 11.1.1. Ζ παξάδoζε ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζην ρψξν εγθαηάζηαζήο ηνπ ζην 

Λνζνθνκείν ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 11.1.2. Ζ oξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί 
γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Λνζνθνκείν θαη κεηά απφ δνθηκαζηηθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηξηάληα  

(30) εκεξψλ. 
11.2.  ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΙΗΘΑ 

11.2.1. Ζ παξάδνζε ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εμεηάζεσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε δηαβίβαζε ζρεηηθήο 
παξαγγειίαο απφ ην Φαξκαθείν ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ελφο κελφο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πε πεξηπηψζεηο παξαγγειηψλ γηα θάιπςε κεγαιχηεξσλ 
αλαγθψλ ηνπ ελφο (1) κελφο ε παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη εληφο είθνζη (20) 

εκεξψλ. 

11.2.2. Παλ ηφπνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ νξίδνληαη νη απνζήθεο ηνπ Φαξκαθείνπ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ, κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπο. 
11.2.3. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη εληφο ηεο ίδηαο  εκέξαο, κε ηε παξάδνζή 

ηνπο ζην Φαξκαθείν. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο 
θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 

πξνκεζεπηή. Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη καδί κε ηα πιηθά εγρεηξίδην ρξήζεο θαη 

ζπληήξεζεο ή άιιν θαηάιιειν έληππν κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο απηψλ ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη θάζε άιιν ηερληθφ έγγξαθν ή  βνήζεκα, ην νπνίν βάζεη ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα είδε ηεο πξνκήζεηαο. 
11.2.4 Νη πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα απαξαίηεηα 

παξαζηαηηθά ζηνηρεία (Ρηκνιφγην ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην πξνο πξνκήζεηα 

είδνο, θ.ιπ.).  Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα 
ηηκνιφγηα πψιεζεο ηνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο θη φηη άιιν θξηζεί αλαγθαίν θαη ηνπ δεηεζεί απφ 

ηελ πεξεζία.             

11.3. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη 

θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Ξξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή 
ησλ εηδψλ είλαη ε επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πνηνηηθψλ 

ειέγρσλ, ε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο ησλ ηερληθψλ ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθψλ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε ηνπο (εθφζνλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν 
απφ ηελ πεξεζία) θαη ε δηεμαγσγή ηπρφλ απαηηνχκελσλ κεηξήζεσλ πνπ αθoξoχv ηελ 

ηαηξηθή αζθάιεηα, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, γηα φζεο εκέξεο 

παξαζηεί αλαγθαίν. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα ζέζεη ζηε 
δηάζεζε ηεο πεξεζίαο έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ εμεηδηθεπκέλν ππάιιειφ ηνπ, εθφζνλ ηνπ 

δεηεζεί.  

Έπεηηα ε επηηξνπή κπνξεί λα παξαιάβεη ην πιηθφ ή λα ην παξαιάβεη κε παξαηεξήζεηο ή λα 

απνξξίςεη. Πε θάζε πεξίπησζε ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαη ζπλερίδεη θαηά πεξίπησζε κε ηα φζα 

νξίδεη ην άξζξν 208 ηνπ Λ.4412/2016. 

11.4. Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - 

παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη θαηά δηάζηεκα ίζν ή κηθξφηεξν ηνπ αξρηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ,  χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ. Κεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα 

βία ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ 
εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή δελ επηβάιινληαη 

θπξψζεηο.  

11.5. Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Κεηάζεζε 
γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία ή άιινη ηδηαίηεξα 

ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.  
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11.6. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ρξφλνο παξάδνζεο πνπ ππεξβαίλεη απηφλ πνπ 
θαζνξίδεηαη πην πάλσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

11.7. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, 
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

11.8. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιφγηα 

πψιεζεο ηνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο  θη φηη άιιν θξηζεί αλαγθαίν θαη ηνπ δεηεζεί απφ ηελ 
πεξεζία 

ΑΟΘΟΝ 12ν  
ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

    Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, θαη' άξζξν 72 ηνπ Λ. 4412/2016, δελ απαηηείηαη. 

                Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  

θαηαζέζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν 

κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ 
θαηαθπξψζεθαλ ζ’ απηφλ, ρσξίο Φ.Ξ.Α. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ 

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη  κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ.  

                  Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη 

ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 
      Νη αλσηέξσ εγγπήζεηο εθδίδνληαη  απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα 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 Ξα-

ξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 

 
ΑΟΘΟΝ 13ν  

ΙΠΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΈΘΞΡΥΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ – ΘΟΥΠΔΗΠ 

13.1. Ν πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, vα 

ππνγξάςεη ηεv ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε 

ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φvoκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηήλ. 

13.2. Κε ηεv ίδηα δηαδηθαζία o πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 

ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζov δελ  θφξησζε, παξέδσζε 
ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηov 

ζπκβαηηθφ ρξφvo ή ηov ρξφvo παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 

13.3. Ν πξνκεζεπηήο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή 

απφ ηεv ζχκβαζε, εθφζνλ: 

13.3.1. Ζ ζχκβαζε δεv ππνγξάθεθε ή ηo πιηθφ δεv θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή 
αvηηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηoπ Λνζνθνκείνπ. 

13.3.2. Ππvηξέρoπv ιφγνη αvσηέξαο βίαο. 

13.4. Κε ηεv απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί vα ηνπ 

παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηoπ πιηθνχ κέρξη ηεv πξoεγoχκεvε ηεο εκεξoκεvίαο 

ηεο απφθαζεο θήξπμεο έθπησηνπ, πέξαλ ηεο oπoίαο oπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε 
απoξξηθζέvηoο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. 

13.5. Πηov πξνκεζεπηή πoπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή 
ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηoπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ 

γvσκoδφηεζε ηoπ αξκoδίoπ oξγάvoπ, ηo oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov εvδηαθεξφκεvo 
πξoο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, oη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 203 παξ. 4 ηνπ Λ.4412/2016. 

13.6. Πηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 207 ηνπ Λ.4412/2016, επηβάιιεηαη 
πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα, αλ ην 

πιηθφ θνξησζεί – παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη 
κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε. 

13.7.  Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o 

πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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13.7.1 Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ηελ 
ζχκβαζε, πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο θαζψο θαη ησλ 

παξαηάζεψλ ηεο, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην Λνζνθνκείν πνηληθήο ξήηξαο ην 
χςνο ηεο νπνίαο ζα απνθαζηζζεί κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ. Πε κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε ην Ξ.Γ.Λ.Δ. ζα δηθαηνχηαη ειεχζεξα λα πξνκεζεπηεί ηα είδε απφ ηελ 

ειεχζεξε αγνξά θαη ζα δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηνλ έθπησην πξνκεζεπηή ηελ ηπρφλ 
πξνζήθνπζα δηαθνξά ηηκήο. 

13.7.2.  Πε πεξίπησζε ειιείςεσλ ή παξαιείςεσλ ή πιεκκεινχο εθαξκνγήο ηνλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, ζα επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πξφζηηκν, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην 

κέγεζνο ηεο δεκηάο παξαθξαηνχκελε απφ ηελ ακνηβή ηνπ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 
Γ.Π. ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ.. Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ε πην πάλσ ξήηξα δηπιαζηάδεηαη 

δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή 

σο εθπηψηνπ.  
Πε θάζε πεξίπησζε ην Λνζνθνκείν  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε 

ζχκβαζε, θεξχζζνληαο ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην  θαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε.  
 

ΑΟΘΟΝ 14ν  

ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο 
βίαο. Υο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ Ξξνκεζεπηή  φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο 

ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Υο πεξηπηψζεηο 
αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:  

1. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 
2. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή. 

3. Ξιεκκχξα. 
4. Πεηζκφο.  

5. Ξφιεκνο.  

6. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 
7. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμνινθιήξνπ ηνλ 
πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη 

λα πξνζθνκίζεη ζην θνξέα ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
 

ΑΟΘΟΝ 15ν  
ΞΙΖΟΥΚΖ  

 Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Λνζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ 

ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ 

πξνζθνξά.  

 Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο 

πνπ παξαδφζεθε, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ  θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπλ-
ηξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. 

 Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 
ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

      Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ.  

      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. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν 
απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

 Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή  θαζπζηεξήζεη απφ ην Λνζνθνκείν  
εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ην Λνζνθνκείν  
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θαζίζηαηαη ππεξήκεξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4152/2013 θαη νθείιεη ηφθνπο 
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. 

 Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ 
δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη 

ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
θ.ι.π.). 

   Απαηηήζεηο ηνπ Ξξνκεζεπηή γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ 
ηεο εθ κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ  

πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ 
πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο. 

 Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην 

Λνζνθνκείν. 
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Ρνλ πξνκεζεπηή  βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 
 

1 πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο, πνπξγείνπ γείαο  
 & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (άξζ.3 ηνπ Λ. 3580/07 (ΦΔΘ 134Α /18-06-

2007) θαη αξ. 24 Λ3846/2010 (ΦΔΘ 66Α /11-05-2010) θαη αξ. 77 παξ.1 Λ 

3918/2011 (ΦΔΘ 31Α/02-03-2011): 

2% 

2 πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσο (Λ4013/2011, 

ΦΔΘ Α’  204 /15-09-2011) 
0,06% 

3 πέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ Α.Δ.Ξ.Ξ. 
(Λ.4412/2016 θαη ΘΑ 1191/14-3-2017, ΦΔΘ Β’  969/22-3-2017). 

0,06% 

 

Δπί ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ν.Γ.Α. πνζνζηνχ 20% επί απηνχ, 

ην νπνίν παξαθξαηείηαη θαη απνδίδεηαη ζην Γεκφζην απφ ην Λνζνθνκείν. (ζρεη. αξ. πξση. 
2894/08-07-2014 έγγξαθν ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαη Γ.ΡΔΦ. Α΄1087988 ΔΜ 2013/30-05-2013 

έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Ρειψλ θη Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ) 

ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ζχκθσλα κε ην αξ. 55 ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151Α/16-09-1994) 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Λ 2992/2002 (ΦΔΘ 54Α/20-03-2002): Θαηά ηελ πιεξσκή ζα 

παξαθξαηείηαη 4% θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ παξαθξάηεζε θφξνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο 
θαζαξήο αμίαο αθνχ αθαηξεζνχλ νη θξαηήζεηο. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί 

ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 

 
                                                                   

 
ΆΟΘΟΝ 17ν 

 
ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ 

 

       Σσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ    
απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ 
νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε Πχκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. Πε 

πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο 

ησλ  εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 
 

     Ν Ξξνκεζεπηήο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη δε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνκήζεηα ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη 

ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή 
ηεο ζπλαίλεζε. 
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ΆΟΘΟΝ 18ν 
ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ  

Γηα φηη δεv πξoβιέπεηαη απφ ηεv παξoχζα δηαθήξπμε  ηζρχoπv νη  πεξί πξoκεζεηψv 
ηoπ Γεκoζίoπ Λφκνη θαη δηαηάμεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, φπσο ηζρχoπv θάζε θoξά . 

                                                      
  

                                                                Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

                                                                                       ΡΝ  Ξ.Γ.Λ. ΔΒΟΝ  

                                                                          

 

 

                                                                                  ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΓΑΚΗΓΖΠ  
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Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο αξ. 2035/2019 δηαθήξπμεο   

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β’  
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ   

 

 

 Ν αλαγξαθφκελνο αξηζκφο εμεηάζεσλ είλαη ελδεηθηηθφο θαη έρεη πξνζδηνξηζηεί θαη’ 
εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε βάζε ηελ θαηαλάισζε θαηά ηα πξνεγνχκελα 

έηε. Ρν Λνζνθνκείν δελ έρεη  ππνρξέσζε λα εμαληιήζεη ηηο εμεηάζεηο  απηέο ή ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ ηνχην δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπο, φπσο 
απηέο ζα δηακνξθσζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ ΓΗΑ ΔΛΑ ΔΡΝΠ 
1 Γεληθή Νχξσλ 6.000 
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Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο αξ. 2035/2019 δηαθήξπμεο   

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  ΞΙΖΟΝΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΛΑΙΠΖΠ ΝΟΥΛ 

 
Ρν εληαίν  απηφκαην ζχζηεκα αλάιπζεο νχξσλ λα είλαη θαηλνχξγην θαη ακεηαρείξηζην, 
θαηάιιειν γηα ηε αλάιπζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ. 

 

Δπηκέξνπο πξνδηαγξαθέο ζπζηήκαηνο: 
 

1. Όιε ε δηαδηθαζία ξνπηίλαο λα είλαη πιήξσο απηφκαηε ρσξίο ηελ αλάγθε ζπλερνχο 
παξνπζίαο ρεηξηζηή. 

2. Λα έρεη παξαγσγηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 200 δείγκαηα/ψξα 
3. Λα κεηξά ην εηδηθφ βάξνο κε ςεθηαθφ δηαζιαζίκεηξν ζε εχξνο ηνπιάρηζηνλ 1,000 – 

1,045 κε αλάιπζε 0,001. 

4. Λα κελ απαηηεί εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πξνζζήθε/αιιαγή αληηδξαζηεξίσλ (ζπλερνχο 
θφξησζεο αληηδξαζηεξίσλ) ψζηε λα κελ αθηλεηνπνηείηαη ή δηαθφπηεηαη θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ε εξγαζία ξνπηίλαο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 
5. Λα κελ ππάξρνπλ θαηλφκελα επίδξαζεο απνηειέζκαηνο  απφ δείγκα ζε δείγκα (Carry 

over) θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή ζε ζπλζήθεο ξνπηίλαο.  

6. Λα έρεη απηφκαην δεηγκαηνθνξέα ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 50 δεηγκάησλ. 
7. Λα κεηξά πνιπρξσκαηηθά φιεο ηηο δεηνχκελεο παξακέηξνπο. Λα ρξεζηκνπνηεί ζπλνιηθά 

ηνπιάρηζηνλ 4 δηαθνξεηηθά κήθε θχκαηνο γηα ηηο κεηξήζεηο ησλ αλαιχζεσλ. 
8. Ρα αληηδξαζηήξηα θαη αλαιψζηκα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή θαη 

ηε βαζκνλφκεζή ηνπ λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε. 
9. Λα πξνζδηνξίδεη κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αλαιπηηθή ηθαλφηεηα θαη γξακκηθφηεηα (λα 

αλαθεξζεί αλαιπηηθά ε θιίκαθα), ηηο θάησζη 11 παξακέηξνπο: 

 ΞΟΥΡΔÏΛΔΠ 
 ΛΗΡΟΗΘΑ 
 ΙΔΘΝΘΡΡΑΟΗΘΖ ΔΠΡΔΟΑΠΖ 
 ΑΗΚΝΠΦΑΗΟΗΛH 
 ΓΙΘΝΕΖ 
 ΣΝΙΔΟΘΟΗΛΖ 
 ΝΟΝΣΝΙΗΛΝΓΝΛΝ 
 ΘΔΡΝΛΗΘΑ ΠΥΚΑΡΑ 
 pH 
 ΣΟΥΚΑ 
 ΝΤΖ 

10. Δπηπξνζζέησο, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο κέηξεζεο θξεαηηλίλεο νχξσλ πξνο 

ππνινγηζκφ θαη ηνπ ιφγνπ πξσηετλεο/θξεαηηλίλε ζε ηπραίν δείγκα νχξσλ. 
11. Κε αλαβάζκηζε/επέθηαζε, λα έρεη δπλαηφηεηα γηα εθηέιεζε επηπιένλ εμεηάζεσλ. 

12. Λα κπνξεί λα δερζεί δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηαηληψλ εμέηαζεο γηα ηηο κεηξήζεηο θαη λα 
γίλεηαη απηφκαηα ε επηινγή θαη ζπγρξφλσο εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ κε ζπγθεθξηκέλν 

ηχπν ηαηληψλ.   

13. Λα θάλεη απηφκαηα πιήξε δηφξζσζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο ζην 
απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο φισλ ησλ κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ (ζπγθξίζηκα 

απνηειέζκαηα ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αληίδξαζεο). 
14. Λα θάλεη απηφκαηα πιήξε δηφξζσζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ρξψκαηνο θάζε δείγκαηνο 

νχξσλ ζηε κέηξεζε φισλ ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ (ιηγφηεξα ςεπδή απνηειέζκαηα). 

15. Λα θάλεη απηφκαηα πιήξε δηφξζσζε ηεο επίδξαζεο πηζαλήο πξσηετλνπξίαο θαη 
γιπθνδνπξίαο θάζε δείγκαηνο νχξσλ ζηε κέηξεζε ηνπ εβ. 

16. Ρα αληηδξαζηήξηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κε 
απιή νπηηθή παξαηήξεζε  ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο. 

17. Λα πξνζηαηεχεη ην ρξήζηε & ην πεξηβάιινλ απφ ηηο κνιχλζεηο (λα αλαθεξζεί ν 
ηξφπνο), βάζεη ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ. 

18. Λα κελ απαηηεί ρξήζε εηδηθψλ ζσιελαξίσλ γηα ηα δείγκαηα θαη λα κπνξεί λα δερζεί 

επείγνληα δείγκαηα. Ν ειάρηζηνο φγθνο δείγκαηνο (εληφο θνηλνχ ζσιελαξίνπ) λα είλαη 
2,5 ml ην κέγηζην. 
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19. Λα έρεη ελζσκαησκέλν εθηππσηή, νζφλε, ζήκαλζε CE θαη Bar Code reader. 
20. Λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε LIS, Ζ/ θαη απηφκαην αλαιπηή κηθξνζθνπηθήο νχξσλ. 

 

Νη πξνδηαγξαθέο ηνπ αλαιπηή , είλαη απαξαίηεην λα θαιχπηνληαη πιήξσο, θαζψο 

απνηεινχλ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. Γελ  ζα  εμεηαζηνχλ  πξνζθνξέο γηα 

αλαιπηή  πνπ  δελ πιεξεί  ηηο  πξνδηαγξαθέο. Γελ ζα εμεηαζηνχλ πξνζθνξέο γηα αλαιπηή 

κε ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα, αθνχ θξίλεηαη αζχκθνξν γηα ην Λνζνθνκείν λα θαιχπηεη 

ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ κε πνιινχο αλαιπηέο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο, γηαηί ζα 

απαζρνιείηαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο ρεηξηζηψλ, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ησλ αλαιχζεσλ. Ν  πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο   ζα  θαιχπηεη  απφ  κφλνο ηνπ  ην  

ζχλνιν    ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ  εμεηάζεσλ , ρσξίο  λα  απαηηείηαη   άιιν  κεράλεκα  

γηα  ηελ  δηελέξγεηά  ηνπο . Θαηάηκεζε  ηεο  ζπλνιηθήο  παξαγσγήο   ηνπ  εξγαζηεξίνπ  

απφ  πεξηζζφηεξα  κεραλήκαηα  δελ   γίλεηαη  απνδεθηή.  

Θα ιεθζεί  ζνβαξά ππφςε ην κέγεζνο  ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ  ζε ζρέζε κε ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα  ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ν  Ξξνκεζεπηήο  ζα  θξνληίδεη,  ψζηε  φινο  

ν  εγθαηεζηεκέλνο  απφ  απηφλ  εμνπιηζκφο  λα  ιεηηνπξγεί  αδηάιεηπηα   θαη  κε  αμηνπηζηία  

θαη  ρσξίο  επηβάξπλζε  ηνπ  Λνζνθνκείνπ . Θα  πξνζθεξζνχλ  αληηδξαζηήξηα , controls , 

calibrators  θαζψο  επίζεο  θαη  πάζεο  θχζεσο  αλαιψζηκα  ηα  νπνία  είλαη  απαξαίηεηα  

γηα  ηελ  πξαγκαηνπνίεζε  ησλ  παξαπάλσ  εμεηάζεσλ  γηα  ηελ  νκαιή  θαη  αμηφπηζηε  

ιεηηνπξγία  ηνπ  κεραλήκαηνο  
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Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο αξ. 2035/2019 δηαθήξπμεο   

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΙΗΘΥΛ 

1. Ρα πιηθά – αλαιψζηκα πνπ παξαδίδνληαη πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη 
ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά λα βξίζθνληαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 
2. Δηδηθφηεξα, ηα πξνζθεξφκελα πιηθά πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο εμήο φξνπο: 

 Λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηε ρξήζε πνπ 

πξννξίδνληαη. 
 Λα ζπλνδεχνληαη απφ ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο 

 Λα έρνπλ θαηά ην δπλαηφλ καθξχηεξν ρξφλν ιήμεο. 
 Λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

 Λα έρνπλ θαηάιιειε ζπζθεπαζία, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 

3. 
 Ρν πξντφλ πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζήο ηνπ λα κελ έρεη παξέιζεη ρξφλνο κεγαιχηεξνο απφ ην έλα ηξίην (1/3) 
ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ. Ν πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα αληηθαζηζηά 

θάζε πνζφηεηα πξντφλησλ πνπ έρνπλ αιινησζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ηνπο, κνινλφηη έρνπλ ηεξεζεί νη ζπλζήθεο ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή.  

3. Ζ ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ ζα πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο : 
 Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη φπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ρσξίο άιιε 

ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, πνπ δελ επηζηξέθνληαη 
ζηνλ πξνκεζεπηή. 

 Πε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ, ζηα Διιεληθά, εθηφο εάλ ε 
πνπξγηθή Απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο νδεγίαο 98/79/Δ.Θ. νξίδεη δηαθνξεηηθά: 

 Eπσλπκία θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεχεη ζε ρψξα εθηφο 
Δπξσπαηθήο Δλσζεο, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ θνηλφηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 
 Ρα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζεη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ, ηελ πνζφηεηά ηνπ θαη ην πεξηερφκελν ηεο 
ζπζθεπαζίαο. 

 Θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε ΠΡΔΗΟΝ ή άιιε έλδεημε, κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε 
εηδηθή κηθξνβηνινγηθή θαηάζηαζε ή ε θαηάζηαζε απφ πιεπξάο θαζαξηφηεηαο. 

 Ρνλ θσδηθφ ηεο παξηίδαο, κεηά απφ ηε ιέμε ΞΑΟΡΗΓΑ , ή ηνλ αχμνληα αξηζκφ. 

 Ζ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιψο, ρσξίο 
ππνβηβαζκφ ηεο επίδνζεο. 

 Θαηά πεξίπησζε, έλδεημε, κε ηελ νπνία ζα επηζεκαίλεηαη, φηη πξφθεηηαη γηα « πξντφλ» 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη in vitro ή κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ. 

 Ρηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνχ. 

 Ρηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο. 
 4.  Πε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΔΥΠ ζηα Διιεληθά, 

εθηφο εάλ ε ππνπξγηθή απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο νδεγ.98/79/Δ.Θ νξίδεη δηαθνξεηηθά σο εμήο: 
 

 Ρα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο 
 Ρελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ηνπ αληηδξψληνο πξντφληνο θαη ηελ πνζφηεηα ή 

ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ή ησλ δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ή ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ 

ζπλφινπ (kit). 
 Γήισζε, φηη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη φια ηα ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

κέηξεζε. 
 Ρηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ην ρξφλν δηαηήξεζεο κεηά απφ ηελ πξψηε 

απνζθξάγηζε ηεο πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 

θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ εξγαζίαο. 
 Ρηο επηδφζεηο ηνπ πξντληνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαιπηηθή επαηζζεζία, ηελ εμεηδίθεπζε, 

ηελ αθξίβεηα, ηελ επαλαιεςηκφηεηα (within run precision θαη between run 
precision), ηα φξηα αλίρλεπζεο θαη ηηο γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο. 

 Έλδεημε ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
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αλαγλψξηζε ηνπ εηδηθνχ απηνχ εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί νξζψο. 
 Ρνλ ηχπν ηνπ δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο εηδηθέο ηπρφλ ζπλζήθεο 

ζπιινγήο, πξνεπεμεξγαζίαο θαη θαηά πεξίπησζε, ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη 
νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο. 

 Ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο. 

5. Ρε δηαδηθαζία κεηξήζεσο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηά πεξίπησζε : 

 Ρεο αξρηθήο κεζφδνπ. 
 Ρσλ εηδηθψλ αλαιπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηδφζεσο (επαηζζεζία, εμεηδίθεπζε, 

αθξίβεηα, επαλαιεςηκφηεηα, αλαπαξαγσγηκφηεηα, φξηα αλίρλεπζεο, θάζκα 
κεηξήζεσλ, πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ γλσζηψλ ζρεηηθψλ 

παξεκβνιψλ), ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο κεζφδνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, φζνλ αθνξά 

ηε ρξεζηκνπνίεζε, εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πιηθψλ κεηξήζεσλ 
αλαθνξάο. 

 Ρσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ θάζε επηπιένλ δηαδηθαζία ή ρεηξηζκφ, ν νπνίνο 
απαηηείηαη, πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ πξντφληνο (π.ρ. 

αλαζχζηαζε, επψαζε, έιεγρνο νξγάλσλ θ.ι.π) 

 Δλδείμεσλ γηα ην θαηά πφζνλ απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ. 
 Ρε καζεκαηηθή κέζνδν, κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα καζεκαηηθά απνηειέζκαηα 

θαη φπνπ απαηηείηαη ε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 
 Ρα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, ζε πεξίπησζε αιιαγψλ ζηηο αλαιπηηθέο 

επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο. 
 

6. Ρηο θαηάιιειεο γηα ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε: 

 Toλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 
επηθχξσζεο. 

 Αλαθνξά ζηνλ ηξφπν βαζκνλφκεζεο ηνπ πξντφληνο. 
 Ρα κεζνδηαζηήκαηα αλαθνξάο γηα ηηο πξνζδηνξηδφκελεο πνζφηεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε. 
 Αλ ην πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ ή λα εγθαζίζηαηαη ή λα 

ζπλδέεηαη κε άιια ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα 
ιεηηνπξγήζεη, ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, επαξθή ζηνηρεία γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηινγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ 

πξντφλησλ ή εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα 
επηηπγράλεηαη αζθαιήο θαη θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο. 

 Όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εγθαηάζηαζεο 
ηνπ πξντφληνο θαη ηεο νξζήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη 

ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηε θχζε θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη 
βαζκνλφκεζεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη  αζθαιήο 

ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο. 

 Ξιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 
 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε πξφζζεηε επεμεξγαζία ή ρεηξηζκφ πνπ απαηηείηαη, 

πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζεί ην πξντφλ (π.ρ. απνζηείξσζε, ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε 
θ.ι.π.) 

 Ρηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ην ελδερφκελν θζνξάο ηεο πξνζηαηεπηηθήο 

ζπζθεπαζίαο. 
 Ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο επαλαπνζηείξσζεο ή 

απνιχκαλζεο. 
 Ρηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο θαη 

αζπλήζεηο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ή ηε δηάζεζε ησλ 
δηαγλσζηηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο, αλ ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη νπζίεο αλζξψπηλεο ή δσηθήο 

πξνέιεπζεο πξέπεη λα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε δπλεηηθή 
κνιπζκαηηθή θχζε ηεο. 

 Ρελ εκεξνκελία εθδφζεσο ή ηεο πιένλ πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ησλ νδεγηψλ 
ρξήζεσο. 

7. Κεηά ηελ θαηαθχξσζε, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα επηζεκαίλεη επηπιένλ θάζε κνλάδα 

ζπζθεπαζίαο ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη κε : 
 α. Ρα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή 

 β. Αξηζκφ ζχκβαζεο. 
 γ. Ρελ έλδεημε « ΘΟΑΡΗΘΝ ΔΗΓΝΠ» 

Νη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγεο ηνπ αηηνχκελνπ φγθνπ 
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εμεηάζεσλ. Ξνιχ κεγάιεο ζπζθεπαζίεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ φγθν ησλ  εμεηάζεσλ 
θαη ζηνλ απνδεθηφ ρξφλν δσήο ησλ αληηδξαζηεξίσλ ζα απνξξίπηνληαη. 

Ρν Λνζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα επηζεσξήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε 
λα βεβαησζεί γηα ηε δπλαηφηεηα απηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε φζα δεηνχληαη κε ηε 

δηαθήξπμε.   Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε 

εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα φισλ ησλ παξηίδσλ ησλ πξντφλησλ, ηφζν θαηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή, φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο, κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ Γ/ληνχ ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ, αξθνχλησο ηεθκεξησκέλε. 
Πε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο νξηζηηθά νιφθιεξε ε ζπκβαηηθή 

πνζφηεηα ή κέξνο απηήο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) 
εκεξψλ, λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε κε άιιε, πνπ θαιχπηεη ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ηειηθά ν πξνκεζεπηήο δελ πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ 

πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ δφζεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
Ρα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ, 

κέζα κε κία (1)  εκέξα, απφ ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζεο ησλ λέσλ εηδψλ. 
Γηα ην επί πιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο ή θφξησζεο, ν πξνκεζεπηήο ινγίδεηαη εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν. Ρα έμνδα δεηγκαηνιεςίαο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο 
βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Νη παξαπάλσ όξνη είλαη δεζκεπηηθνί, κε πνηλή απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ζε 
πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ζε θάπνηνλ από απηνύο.  
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Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο αξ. 2035/2019 δηαθήξπμεο   
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ’ 
ΔΗΓΗΘΝΗ – ΑΞΑΟΑΒΑΡΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ  

 

 1. Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δηαζέηεη θαηάιιεια νξγαλσκέλν θαη ζηειερσκέλν ηερληθφ 
ηκήκα ην νπνίν ζα παξέρεη ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ηερληθή εμππεξέηεζε. Ν 

πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θάζε πξφζθνξν ζηνηρείν, απφ ην νπνίν ζα 
απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνί ηηο πην πάλσ απαηηήζεηο (δηεχζπλζε εγθαηάζηαζεο, 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηερληθά κέζα θιπ.)  
2. Ρν Λνζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα επηζεσξήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

ψζηε λα βεβαησζεί γηα ηε δπλαηφηεηα απηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε φζα δεηνχληαη κε ηελ 

δηαθήξπμε. 
3. Ν πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ εθπαίδεπζε 

ζην ηαηξηθφ, παξαταηξηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηε ρξήζε απηψλ. Λα θαηαηεζεί πιήξεο 
αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο (Ηαηξνχο-ρεηξηζηέο). Λα αλαθεξζεί ν 

ρξφλνο, ν ηφπνο θαη ε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

4. ην πξνζθεξφκελν είδνο  ζα είλαη πιήξεο , ζχγρξνλν, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη ζα 
πεξηιακβάλεη  φια ηα αλαγθαία εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή θαη πιήξε 

ιεηηνπξγία ηνπ. 
5. Ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη  ηελ θαιή  ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξνκέλνπ εμνπιηζκνχ -

αλαιπηή κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν εξγνζηαζηαθφ αξηζκφ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ 
θαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Πην δηάζηεκα απηφ ζα ζπληεξείηε,  

ζα επηζθεπάδεηε θαη ζα αληηθαζηζηάηε νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ή κέξνο ή νιφθιεξν ηνλ 

πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ – αλαιπηή  πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. Ν  εγθαηεζηεκέλνο  εμνπιηζκφο  Θα  ιεηηνπξγεί  αδηάιεηπηα   θαη  κε  

αμηνπηζηία  θαη  ρσξίο  επηβάξπλζε  ηνπ  Λνζνθνκείνπ  
6. Ρν πξνζθεξφκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο (operation 

manual) θαη ην εγρεηξίδην ζπληήξεζεο (service manual) θαη θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη νκνίσο θαηά ην πεξηερφκελν κε ηα αληίζηνηρα 
μελφγισζζα εγρεηξίδηα, ηα νπνία επίζεο απαηηείηαη λα ζπλνδεχνπλ ην πξνζθεξφκελν είδνο. 

7. Ζ παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ αλαιπηή  ζα γίλεη ζην ρψξν ηνπ κηθξνβηνινγηθνχ 
εξγαζηεξίνπ  ηνπ Λνζνθνκείνπ θη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ  

ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30)  εκεξψλ απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  
8. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ αλαιπηή  ε εηαηξία 

νθείιεη λα απνζηείιεη εηδηθεπκέλν ηερληθφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο. Ζ  
αληαπφθξηζε   γηα ηηο  πεξηπηψζεηο έθηαθηεο  ζπληήξεζεο – επηζθεπήο   ζα  πξέπεη  λα  

γίλεηαη  κέζα  ζε  είθνζη  ηέζζεξηο    (24) ψξεο  απφ ηελ  εηδνπνίεζε αλεμαξηήησο εκέξαο 
θαη ψξαο ηεο θιίζεο,  ε  δε  βιάβε  ζα  απνθαζίζηαηαη  κέζα  ζηηο  επφκελεο  είθνζη 

ηέζζεξηο (24) ψξεο  .  Ρα αίηηα ηεο βιάβεο ζα πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθν ή δειηίν ηερληθνχ 

ειέγρνπ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ εθπξφζσπν ηνπ ηερληθνχ 
ηκήκαηνο ή ηνπ ηαηξνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ . Δάλ  θαηά  ηελ  θξίζε  ηνπ  Ξξνκεζεπηή  ν 

ρξφλνο   ησλ  24  σξψλ  δελ  επαξθεί  , ε  ζπζθεπή  ζα  αληηθαζίζηαηαη  κε  επζχλε  ηνπ  
απφ  άιιε  εμ ίζνπ  αμηφπηζηε  θαη  ηδίσλ  δπλαηνηήησλ / πξνδηαγξαθψλ . 

9. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο θαη επηζθεπήο ηνπ 

αλαιπηή εθηφο Λνζνθνκείνπ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεηαζηεί, ε εηαηξία νθείιεη λα 
ην αληηθαηαζηήζεη κε δηθφ ηεο ίδηνπ ηχπνπ. Ρα αίηηα ηεο βιάβεο ζα πξνθχπηνπλ απφ 

έγγξαθν ή δειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ 
εθπξφζσπν ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο ή ηνλ Ηαηξφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

10. Ν πξνκεζεπηήο  έρεη ηελ ππνρξέσζε άκεζεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 
πεξίπησζε βιάβεο ή ζε πεξίπησζε θπθινθνξίαο κεραλήκαηνο λέαο ηερλνινγίαο - θαιιίηεξσλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη πην θαηλνχξην, θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ελδερφκελε 

παξάηαζε απηήο, ρσξίο λα επεξεάδεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο βάζεη ηεο ζχκβαζεο. 
11.  Νη επηζθέςεηο ησλ ηερληθψλ ηεο εηαηξείαο ζα θαηαρσξνχληαη ελππνγξάθσο ζε εηδηθφ 

βηβιίν, ζεσξεκέλν απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πην βηβιίν απηφ ζα 
θαηαρσξνχληαη επίζεο ελππνγξάθσο δπζιεηηνπξγίεο ή βιάβεο (θαη νη ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ), ηα αληαιιαθηηθά  απφ ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

       Πε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλαθεξπρζεί κεηνδφηεο θαη 
ζηνλ επφκελν δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αλαιπηή εθφζνλ  απηφο 

ππεξβαίλεη ηελ ηεηξαεηία απφ ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ.  
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12. Πε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ δελ είλαη κεηνδφηεο θαη ζηνλ 
επφκελν δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ απφζπξζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εκεξνκελία πνπ ζα 

νξηζηεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
13.  Δίδε ηα νπνία δελ εμαληινχλ ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη ρσξίο ρξέσζε 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 α. Αλαιψζηκα, αληηδξαζηήξηα   θαη  ινηπά  πιηθά  πνπ  δελ  πεξηιακβάλνληαη  ζηνπο 
ζρεηηθνχο πίλαθεο αλάιπζεο  θφζηνπο   ηεο πξνζθνξάο   θαη  ηπρφλ  απαηηεζνχλ  θαηά  ηελ  

δηάξθεηα  ηεο  ζπκβάζεσο   γηα ηελ  ιεηηνπξγία  ηνπ  αλαιπηηθνχ  ζπζηήκαηνο  ζα  
παξαδίλνληαη  ζην  Λνζνθνκείν  δσξεάλ. 

β. Ξνζφηεηεο  αλαισζίκσλ  θαη ινηπψλ  πιηθψλ  πνπ  ζα  ππεξβαίλνπλ  ηηο  πνζφηεηεο  
πνπ  δειψλνληαη   ζηνλ  πίλαθα  αλάιπζεο  θφζηνπο  ηεο  πξνζθνξάο  ηνπο  γηα  ηνλ  

αξηζκφ  εμεηάζεσλ  πνπ  δειψλνληαη,    ζα  παξαδίλνληαη  ζην  Λνζνθνκείν  δσξεάλ. Ρν  

service θαη  ηα  αλαιψζηκα  πέξαλ  ησλ  αλαθεξνκέλσλ  ζηελ πξνζθνξά ,  ζα  βαξχλνπλ  
ηνλ  πξνκεζεπηή . 

γ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ηνπ αξηζκνχ ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ 
εμεηάζεσλ θαη ηνπ αξηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπζθεπαζία  πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

θαηάζεζε  επίζεκσλ  θπιιαδίσλ  ηνπ  θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Πε κε αληηζηνηρία ε 

εηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ηε δηαθνξά.  
14. Ρν  Λνζνθνκείν  ζα  παξάζρεη  κφλνλ  παξνρέο   ειεθηξηθνχ  ξεχκαηνο , παξνρή  

λεξνχ πφιεο  θαη  απνρέηεπζε . Ρπρφλ  παξεκβάζεηο   ζηελ  δηαξξχζκηζε  ησλ  ρψξσλ  ηνπ  
εξγαζηεξίνπ  γηα ηελ  εγθαηάζηαζε  ηνπ αλαιπηή  ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ  απφ ηα αξκφδηα  

φξγαλα  ηνπ  Λνζνθνκείνπ  θαη  ζα γίλνπλ  κε  επζχλε   θαη  δαπάλεο  ηνπ  πξνκεζεπηή. Ζ  
εθηέιεζε  ησλ  εξγαζηψλ  ζα  πξέπεη  λα  έρεη  νινθιεξσζεί   πξηλ  απφ  ηελ  εγθαηάζηαζε 

ηνπ  ζπζηήκαηνο . 

15. Ρν πξνζθεξφκελν κεράλεκα λα ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε on line ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
δεδνκέλσλ (LIS), κε ακθίδξνκε επηθνηλσλία. Λα δέρεηαη παξαγγειία ησλ πξνο εθηέιεζε 

εμεηάζεσλ απ’επζείαο απφ εμσηεξηθφ ππνινγηζηή ρσξίο λα απαηηείηαη γηα απηή 
πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλαιπηή. Πε φπνην κεράλεκα πξνβιέπεηαη ζηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά λα δέρεηαη ζσιελάξηα αηκνιεςίαο, αλ απηά είλαη κε bar code λα 

αλαγλσξίδνληαη απφ ην κεράλεκα θαη ε επηθνηλσλία κεραλήκαηνο-LIS λα γίλεηαη θαη κε bar 
code. Ν πξνκεζεπηήο ζα ζπλδέζεη ηνλ πξνζθεξφκελν αλαιπηή ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο 

ηνπ κε ην ζχζηεκα κεραλνξγάλσζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ (Θα επσκηζζεί ην θφζηνο) .  Ρν  
αλσηέξσ  ζχζηεκα  ζα  παξέρεη  ηελ  δπλαηφηεηα  παξαιαβήο  ζπγθεληξσηηθψλ  

απνηειεζκάησλ  θαη  ζε  εηήζηα  βάζε  γηα ηνλ  πξαγκαηηθφ  έιεγρν  ηνπ  θφζηνπο  αλά  

εμέηαζε .  Ν  πξνκεζεπηήο  ζα  είλαη  ππνρξεσκέλνο  ζε  πεξίπησζε  πνπ  απηφ  δεηεζεί  
απφ  ην Λνζνθνκείν  λα  εγθαηαζηήζεη  κε  δηθή  ηνπ  κέξηκλα  θαη  έμνδα   ηνπο  

Ζιεθηξνληθνχο  πνινγηζηέο θαη ηνπο  εθηππσηέο,  πνπ  είλαη  απαξαίηεηνη  γηα  ηελ  
ιεηηνπξγία  ηνπ  ζπζηήκαηνο .                                                                      

16. Ρα  έμνδα  κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο , εθπαίδεπζεο, ζπληήξεζεο, αλαβάζκηζεο, 
αληαιιαθηηθψλ  θαη ε  ηερληθή  θαη  επηζηεκνληθή  ππνζηήξημε    ζα  παξέρνληαη  δσξεάλ  

απφ  ηελ  κεηνδφηξηα  εηαηξεία. 

17.  Δηδηθή  ηξηκειήο  επηηξνπή  ειέγρνπ  ζα  ζπζηαζεί  κε  απφθαζε ηνπ  Γηνηθεηή ηνπ 
Λνζνθνκείνπ   ε  νπνία  ζα  απνηειείηαη  απφ : 

Έλα  κέινο  απφ ην Ηαηξηθφ  πξνζσπηθφ ηνπ  Λνζνθνκείνπ. 
Έλα  κέινο  απφ  ην πξνζσπηθφ ηεο  ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Έλα  εθπξφζσπν  ηνπ  πξνκεζεπηή. 

ζα  ζπλέξρεηαη  αλά  ηξίκελν   θαη  ζα  εμεηάδεη  ηελ  θαηαλάισζε  ησλ  εηδψλ  αλάινγα  
κε  ηνλ  φγθν  ησλ  εμεηάζεσλ  πνπ  ζα  δηελεξγεί θαη ζα ζπληάζζεη ην  ζρεηηθφ  πξαθηηθφ 

,ζα ππνινγίδεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο αλάιπζεο, απφ ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ, ην ζχλνιν 
ηνπ αλαιπηηθνχ έξγνπ (εμεηάζεηο ξνπηίλαο, επαλαιήςεηο, βαζκνλνκήζεηο, έιεγρνο 

πνηφηεηαο) θαη ηελ παξαθαηαζήθε πιηθψλ ζην Λνζνθνκείν.  
 Ζ επηηξνπή ζα ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Θαηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ζα γίλεηαη ξχζκηζε σο εμήο: 

17.1. Αλ ην θφζηνο έρεη ππεξβεί ηελ πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή αμία, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 
εμεηάζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ αλαιπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ παξαθαηαζήθε πιηθψλ ζην 

Λνζνθνκείν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ, κε 
έθδνζε πηζησηηθνχ δειηίνπ. 

17.2. Αλ ην θφζηνο είλαη ρακειφηεξν απφ ηελ πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή αμία, γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαη ηελ παξαθαηαζήθε πιηθψλ ζην Λνζνθνκείν, 
ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα έρεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε απφ ην Λνζνθνκείν. 

18. Πε  θαηάιιειε  ζέζε  ηνπ  κεραλήκαηνο θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζα  επηθνιιεζεί  
πηλαθίδα  κε  κέξηκλα  ηνπ  πξνκεζεπηή  ζηελ  νπνία  ζα  αλαγξάθνληαη : 

1. Ζ  νλνκαζία , ην κνληέιν  θαη  ν  S/N  ηνπ  κεραλήκαηνο. 
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2. Ρα  ζηνηρεία  ηνπ  θαηαζθεπαζηή. 
3. Ν  αξηζκφο  ζχκβαζεο  θαη  ε  εκεξνκελία  ππνγξαθήο  ηεο. 

19. Νη  πξνιεπηηθέο  ζπληεξήζεηο (εβδνκαδηαίεο  - κεληαίεο – εηήζηεο  θιπ) ζα πξέπεη  λα  
γίλνληαη  ζχκθσλα  κε ηηο πξνδηαγξαθέο  ηεο  θαηαζθεπάζηξηαο  εηαηξείαο  ησλ  ζπζθεπψλ  

θαη  ζα  αλαγξάθνληαη  νπσζδήπνηε   ζηηο  πξνζθνξέο.  

20. Λα θαηαηεζεί ιίζηα κε αξηζκφ αλά έηνο επηζθέςεσλ αηφκσλ ηεο εηαηξίαο γηα 
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, εκπέδσζε ηεο εθπαίδεπζεο, επίιπζε απνξηψλ θ.ι.π. Λα 

αλαθέξεηαη θάζε πφηε ζα πξαγκαηνπνηνχληαη. Πηελ ίδηα ιίζηα: 
Α. Λα αλαθεξζεί σξάξην θαηά ην νπνίν ζα παξέρεηαη ρσξίο ρξέσζε ηειεθσληθή 

ππνζηήξημε γηα θαζεκεξηλέο, Πάββαηα, Θπξηαθέο, αξγίεο. 
Β. Λα αλαθεξζεί σξάξην γηα θαζεκεξηλέο, Πάββαηα, Θπξηαθέο, αξγίεο θαηά ην νπνίν ε 

εηαηξία ζα δηαζέηεη θαηάιιειν άηνκν γηα επίζθεςε ζην εξγαζηήξην πξνο 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ ή πξνβιεκάησλ πνπ δελ επηιχνληαη ηειεθσληθά.  
Λα αλαθεξζεί ν ρξφλνο απφθξηζεο κεηά απφ θιήζε (ζε πφζεο ψξεο θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν άηνκν ζα θζάζεη ζην εξγαζηήξην). 
Όηη δεισζεί ζηελ παξάγξαθν απηή ζα εθαξκνζζεί ζηελ πξάμε, δηαθνξεηηθά ζα ζεσξεζεί σο 

αλαιεζήο δήισζε γηα κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο. 

21. Ν  πξνκεζεπηήο  πνπ δελ  επηδηνξζψζεη  θαη  νχηε    αληηθαηαζηήζεη ην  κεράλεκα  ζα 
θεξπρζεί απφ   ην  Λνζνθνκείν  έθπησηνο.  Ρν Λνζνθνκείν ζα θάλεη θαηάπησζε  ηεο  

εγγπεηηθήο  επηζηνιήο  θαη ζα  αλαζέζεη  ην  έξγν  ζε  έλαλ  απφ  ηνπο  άιινπο  
Ξξνκεζεπηέο. Ζ  πηζαλή  δηαθνξά  ηεο  δαπάλεο  πνπ  ζα  πξνθχςεη   κε  ηνλ  λέν  

πξνκεζεπηή,  ζα  θαιπθζεί   θαζ νινθιεξία  απφ ηνλ  πξνεγνχκελν  γηα φιε ηελ δηάξθεηα  
ηεο  Ππκβάζεσο. 

22. Δάλ   κέζα  ζε  δηάζηεκα  ηξηάληα  (30) εκεξψλ  ζπκβνχλ  4  βιάβεο  ηεο   ίδηαο  

ζπζθεπήο   ζα  γίλεη  άκεζε  αληηθαηάζηαζε  ηεο  ζπζθεπήο  κε  άιιε  αρξεζηκνπνίεηε  
ησλ  ηδίσλ  δπλαηνηήησλ – πξνδηαγξαθψλ . 

23. Ν πξψηνο κήλαο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο  ζεσξείηαη δνθηκαζηηθφο. Ζ παξαιαβή 
ηνπ κεραλήκαηνο , αληηδξαζηεξίσλ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ ζα γίλεη κεηά απφ απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλ θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ επηβεβαησζνχλ, φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη θπξίσο ηα ζεκεία πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο αλαιπηήο-αληηδξαζηήξηα, ηφηε δελ ζα παξαιεθζνχλ ηα πξντφληα θαη ζα 

επηζηξαθνχλ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή ή άιιε απνδεκίσζε πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Δπίζεο, ζα 
αθπξσζεί ε ζχκβαζε πξνκήζεηαο, σο πξντφλ θαηάζεζεο αλαιεζψλ ή ςεπδψλ ζηνηρείσλ. 

24. Ν πξνκεζεπηήο έρεη ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ  θαη λα παξαθνινπζεί ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ ησλ πξντφλησλ  θαη ηνπ αλαιπηή πνπ πξνκήζεπζε. Αλ δηαπηζηψζεη θαθφ 

ρεηξηζκφ θαη θαθή δηαρείξηζε απεπζχλεηαη ζηνλ δηεπζπληή ή ππεχζπλν ηνπ εξγαζηεξίνπ 
25. Ν Ξξνκεζεπηήο πνπ δελ επηδηνξζψζεη ην κεράλεκα θαη νχηε ην αληηθαηαζηήζεη κεηά 

ηελ παξέιεπζε επηά (7) εκεξψλ, ην Λνζνθνκείν κπνξεί λα ηνλ θεξχμεη έθπησην κε 
θαηάπησζε ηεο  εγγπεηηθήο  επηζηνιήο  θαη λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα ζηνλ επφκελν, απφ 

ηνπο Ππκκεηέρνληεο, Ξξνκεζεπηή κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Ζ  πηζαλή  δηαθνξά  ηεο  δαπάλεο  πνπ  ζα  πξνθχςεη   κε  ηνλ  λέν  
Ξξνκεζεπηή  ζα  θαιπθζεί   θαζ’ νινθιεξία  απφ ηνλ  πξνεγνχκελν  γηα φιε ηελ δηάξθεηα  

ηεο  Ππκβάζεσο. 
26. Ν Ξξνκεζεπηήο ζα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ 

αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ή ελδερνκέλσο θαη άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα 
πξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 
 Νη παξαπάλσ όξνη είλαη δεζκεπηηθνί, κε πνηλή απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ζε 

πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ζε θάπνηνλ από απηνύο.  
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Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο αξ. 2035/2019 δηαθήξπμεο   
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ’ 
ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ – ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 

 

1. H θαηαθχξσζε ηoπ δηαγσvηζκoχ ζα γίvεη κε θξηηήξηo θαηαθχξσζεο ηεv ΞΙΔΝΛ 
ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ,  γηα ηα δεηνχκελα είδε ηεο 

δηαθήξπμεο. Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο 
αμηνινγνχληαη κφλνλ νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε 

ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. πφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ακέζσο παξαθάησ, ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ εληφο ησλ φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο, 

πξνκεζεπηή, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ θξίζεθε σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα . 

 
 

Α/Α Θ Ο Η Ρ Ζ Ο Η Α 
ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ 

ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 

ΝΟΗΑ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ 

ΔΞΗ ΚΔΟΝΠ 
ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ 

Βαζκνί: 100 ειάρηζην, 

120 κέγηζην 

 

Α. ΝΚΑΓΑ ΡΔΣΛΗΘΥΛ 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ & 

ΑΞΝΓΝΠΖΠ 

 

 

 Α.1.   ΑΛΑΙΡΖ :   

Α. 1. α.  

Ξνηφηεηα, Ρερλνινγία, Απφδνζε, 

Ραρχηεηα, Αμηνπηζηία Ιεηηνπξγίαο 

 
30% 

 

 

 

Α. 1. β. 

Ιεηηνπξγηθφηεηα, απιφηεηα θη επθνιία 

ρεηξηζκνχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ απφ ηελ 

εηαηξεία αλαιπηή , χπαξμε ζπζηήκαηνο 

επηθνηλσλίαο ρεηξηζηή νξγάλνπ, χπαξμε 
ζπζηήκαηνο αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη 

πεξηβάιινληνο   

 

 

20% 

 

 

 Α.2.  ΙΗΘΑ :   

Α. 2. α.  

Ξνηφηεηα θαη πιήξεο ζπκβαηφηεηα κε ηνλ 

αλαιπηή , αθξίβεηα, επαλαιεςηκφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ  

10% 

 

Α. 2. β. Γηάξθεηα ρξήζεσο – ζπλζήθεο ζπληήξεζεο   5%  

Α. 2. γ. Ππζθεπαζία (θαηαιιειφηεηα – ζεκάλζεηο) 5%  

 ΠΛΝΙΝ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ Α ΝΚΑΓΑΠ 70%  

 
Β. ΝΚΑΓΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 
& ΘΑΙΤΖΠ 

 
 

Β.1. 

Ξαξερφκελεο εγγπήζεηο γηα ηερληθή 

ππνζηήξημε ζε  αληαιιαθηηθά θη εξγαζία , 

επηζθέςεηο γηα: πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, 
εκπέδσζε ηεο εθπαίδεπζεο, επίιπζε 

απνξηψλ, παξαθνινχζεζε ηνπ 
κεραλήκαηνο, ηειεθσληθή θάιπςε. 

20% 

 

Β.2. 
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ- ρεηξηζηψλ γηα 

ηνπο αλαιπηέο. 10% 
 

 ΠΛΝΙΝ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ Β ΝΚΑΓΑΠ 30%  

 ΠΛΝΙΝ Α & Β ΝΚΑΓΑΠ 100%  
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 Ζ δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκνηερληθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε παξαθάησ: 

Ρα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο, πιελ ησλ νηθνλνκηθψλ, θαηαηάζζνληαη ζε δχν 
νκάδεο: Α. Νκάδα Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ θαη Ξνηφηεηαο θαη Απφδνζεο Β. Νκάδα Ρερληθήο 

πνζηήξημεο θαη Θάιπςεο, Γηα ηηο παξαπάλσ δχν νκάδεο νξίδεηαη ζπληειεζηήο βαξχηεηαο πνπ 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ 70 θαη 30 γηα θάζε νκάδα αληίζηνηρα.  Ρν άζξνηζκα ησλ 
πνζνζηψλ απηψλ αλέξρεηαη ζε 100. Γηα θάζε ζηνηρείν ησλ νκάδσλ, θαζνξίδεηαη εηδηθφηεξα ν 

επί κέξνπο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο, ψζηε ην άζξνηζκά ηνπο, γηα θάζε νκάδα, λα ηζνχηαη κε 
ηνλ θαζνξηζζέληα ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηεο νκάδαο. Όια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ 

νκάδσλ βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο 
ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη 

νη απαξάβαηνη φξνη. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην 
γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ 
φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. Ζ ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ 

θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ππγθξηηηθή ηηκή: Ξξνζθεξζείζα ηηκή εμέηαζεο επί ηελ 

αληίζηνηρε πνζφηεηα φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα  ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Α.  Ξιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν 

ιφγν ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ζπλνιηθά ησλ εμεηάζεσλ ηνπ πίλαθα (ζπγθξηηηθήο) πξνο ηελ 
βαζκνινγία ηεο. Ι= Ππγθξηηηθή Ρηκή/ Πηαζκηζκέλε Βαζκνινγία Ν δηαγσληζκφο 

θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά.  
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Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο αξ. 2035/2019 δηαθήξπμεο   

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε’  

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) λα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθεο 

αλάιπζεο  ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλά εμέηαζε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη 

παληφο είδνπο απαηηνπκέλσλ αλαισζίκσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο θάζε εμέηαζεο, ζχκθσλα 

κε ηνπο θάησζη πίλαθεο.  

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  ΑΟ. 2035/2019 ΡΝ  

ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ …………………………………. 

 

ΞΗΛΑΘΔΠ ΑΛΑΙΠΖΠ ΘΝΠΡΝΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΝΟΥΛ ΡΝ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ 

ΡΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ     

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1 - ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΥΛ  

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΝΟΥΛ ΡΝ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ 

ΡΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ     

Ν πίλαθαο αθνξά αληηδξαζηήξηα  

ΞΗΛΑΘΑΠ 1 - ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΥΛ 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 2 – ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΙΗΘΥΛ   

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΗΠ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΝΟΥΛ ΡΝ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ 

ΡΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ     

Ν πίλαθαο αθνξά Controls, Calibrators θαη πάζεο θύζεσο αλαιώζηκα πιήλ 

αληηδξαζηεξίσλ. 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 3 - ΠΓΘΔΛΡΟΥΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ 

ΑΛΑΙΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑ ΔΜΔΡΑΠΖ  

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΗΠ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΝΟΥΛ ΡΝ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ 

ΡΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ     

Ν πίλαθαο αθνξά ηελ ηηκή εμέηαζεο ζπλνιηθά  
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Ρφπνο ………., Ζκεξνκελία …… /……. /2015 

                                                                                    
 

                                                                                          Γηα ηελ εηαηξεία 
 

                                                                                        (Νλνκ/κν - πνγξαθή) 
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Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο αξ. 2035/2019 δηαθήξπμεο   
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ζ’ 

 
ΞΝΓΔΗΓΚΑ  ΦΙΙΝ  ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

 

 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ……………………… 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

1) Όιε ε δηαδηθαζία ξνπηίλαο λα είλαη πιήξσο 
απηφκαηε ρσξίο ηελ αλάγθε ζπλερνχο 

παξνπζίαο ρεηξηζηή. 
 

ΛΑΗ   
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Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο αξ. 2035/2019 δηαθήξπμεο   
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Θ’ 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ  

ΠΚΒΑΠΖ  κε αξηζκ.:…………… 

 
Ξνζνύ : ………………………… ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ    

 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ………………………………………..  

 

Πην Γηδπκφηεηρν  Λ. Έβξνπ, ζήκεξα  …………………………… κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

αθελόο Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία  Γ.Λ.  Γηδπκνηείρνπ – 25εο 
Καΐνπ 152 – Γηδπκφηεηρν, έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 997162988, ππάγεηαη ζηελ 

Γ.Ν.. Αιεμαλδξνχπνιεο  θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ 

ηνλ/ηελ …………….. ………………………  θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 
ζχκβαζε σο «ην Λνζνθνκείν» θαη αθεηέξνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

……………………………………. κε ………………………….ηεο Γ.Ν.. ……………………………….. (ζην 
εμήο θαινχκελε «Αλάδνρν») πνπ εδξεχεη ……………………………………………. θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ θ. 

…………………………………………. ηεο εηαηξείαο ,  θάηνηθν …………………………………  
αθνχ έιαβαλ ππφςε φηη: 

Α.  δηελεξγήζεθε …………………………………………………….………… ζε επξψ, κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο  ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο 

πνηφηεηαο-ηηκήο, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Έβξνπ – 

Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ ………………………………………., πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο ……………………………………€  κε  ΦΞΑ , ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

……………………/2019 δηαθήξπμε απηνχ. Ρν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ 
θαηαθπξψζεθε ζηνλ Ξξνκεζεπηή κε ηελ αξ. ……………………………… απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Β.  Κεηά ηα παξαπάλσ, ην Λνζνθνκείν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη 

ν Ξξνκεζεπηήο, φπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ 
ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ 

αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο: 

 

ΑΟΘΟΝ 1ν  

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ-ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1.1.  Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ κε 
………………………………………., φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… Ν αλαγξαθφκελνο αξηζκφο εμεηάζεσλ είλαη 
ελδεηθηηθφο θαη έρεη πξνζδηνξηζηεί θαη’ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε βάζε 

ηελ θαηαλάισζε θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. Ρν Λνζνθνκείν δελ έρεη  ππνρξέσζε λα 
εμαληιήζεη ηηο εμεηάζεηο  απηέο ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ ηνχην δελ 

επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπο, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο.  

1.2. Ρα ππφ πξνκήζεηα πιηθά   ζα βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ απφ 
……………………….  ηερληθή θαη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή (εηζεξρ. αξ. πξση. 

πξνζθνξάο ……………………………), πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε 
ηεο παξνχζαο . 

1. 3. Ζ ππεξεζία δελ ζα δερηεί νπδεκία δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηηκέο  πνπ θαηαθπξψζεθαλ  απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο  κε αξ. δηαθ. ………………………………., γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία 

1.4.  Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο  θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 
ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ θαηαθπξσζεί νξίδεηαη γηα δψδεθα (12) κήλεο ή κέρξη εμάληιεζε ησλ 

πνζνηήησλ, αξρίδνληαο απφ ………….. έσο ηελ………….., κε δηθαίσκα πξναίξεζεο 
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(παξάηαζε) ελφο (1) έηνπο κέρξη ηελ εμάληιεζε ησλ πνζνηήησλ θαη φρη πέξαλ ηνπ ελφο (1) 
έηνπο απφ …………………….. έσο ………………..  

Κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έηνπο ή κε ηελ εμάληιεζε ησλ πνζνηήησλ, εάλ απηή πξνεγεζεί  
ηεο ρξνληθήο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί κε κνλνκεξή απφθαζή ηεο 

χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ  Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπ Γηνηθεηή ή Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, 

λα ελεξγνπνηήζεη ην δηθαίσκα ηεο πξναίξεζεο έσο 100% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο γηα φια ηα 
είδε ηεο ζχκβαζεο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξναίξεζεο ζα είλαη γηα έλα (1) έηνο, 

απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο κέρξη ηελ εμάληιεζε ησλ πνζνηήησλ. 
Ρν δηθαίσκα πξναίξεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.547,20€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  θαη 

ηνπ ΦΞΑ θαη αζθείηαη απφ ην Λνζνθνκείν κε κνλνκεξή ηνπ δήισζε πξηλ ηελ ιήμε ηεο 
Πχκβαζεο. 

1.5. Ρν Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα κε κνλνκεξή ηνπ Απφθαζε θαη έπεηηα απφ απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπ Γηνηθεηή ή Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, εθφζνλ θξηζεί 
αλαγθαίν λα ελεξγνπνηήζεη ην δηθαίσκα πξναίξεζεο (παξάηαζεο). Ρν δηθαίσκα πξναίξεζεο-

παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο θαη πάλησο ηνπο δψδεθα (12) κήλεο. 

1.6. H δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο ζα θαιπθζεί απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ  ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γηδπκνηείρνπ. 

1.7. Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε ζχκβαζε παχεη λα ηζρχεη αδεκίσο γηα ην Λνζνθνκείν. 

1.8. Πε πεξίπησζε πνπ ην πνπξγείν γείαο ή .Ξε ή άιινο θνξέαο παξέρεη ηε ζρεηηθή 

πξνκήζεηα ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην 
ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Λνζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα 

γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο 

κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   

1.9. Θακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηηο 

πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε 
αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ. 

1.10.   Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν απηήο κεηά απφ 

δηαγσληζκφ λένο πξνκεζεπηήο , ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο. 

1.11.     Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ 

ην γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ 
πξνκεζεπηή. 

1.12.  Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην 

θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.    

ΑΟΘΟΝ 2ν  
ΞΑΟΑΓΝΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

2.1.  ΠΛΝΓΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 
 2.1.1. Ζ παξάδoζε ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζην ρψξν εγθαηάζηαζήο ηνπ ζην 

Λνζνθνκείν ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 
 2.1.2. Ζ oξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί 

γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Λνζνθνκείν θαη κεηά απφ δνθηκαζηηθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηξηάληα  
(30) εκεξψλ. 

2.2.  ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΙΗΘΑ 

2.2.1. Ζ παξάδνζε ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εμεηάζεσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε δηαβίβαζε ζρεηηθήο 

παξαγγειίαο απφ ην Φαξκαθείν ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο 
αλάγθεο ελφο κελφο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πε πεξηπηψζεηο παξαγγειηψλ γηα θάιπςε κεγαιχηεξσλ 

αλαγθψλ ηνπ ελφο (1) κελφο ε παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη εληφο είθνζη (20) 
εκεξψλ. 

2.2.2. Παλ ηφπνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ νξίδνληαη νη απνζήθεο ηνπ Φαξκαθείνπ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 
δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπο. 

2.2.3. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη εληφο ηεο ίδηαο  εκέξαο, κε ηε παξάδνζή 
ηνπο ζην Φαξκαθείν. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο 

θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 

πξνκεζεπηή. Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη καδί κε ηα πιηθά εγρεηξίδην ρξήζεο θαη 
ζπληήξεζεο ή άιιν θαηάιιειν έληππν κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο απηψλ ζηελ 
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Διιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη θάζε άιιν ηερληθφ έγγξαθν ή  βνήζεκα, ην νπνίν βάζεη ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα είδε ηεο πξνκήζεηαο. 

2.2.4    Νη  πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα απαξαίηεηα 
παξαζηαηηθά ζηνηρεία (Ρηκνιφγην ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην πξνο πξνκήζεηα 

είδνο, θ.ιπ.).  Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα 

ηηκνιφγηα πψιεζεο ηνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο θη φηη άιιν θξηζεί αλαγθαίν θαη ηνπ δεηεζεί απφ 
ηελ πεξεζία.             

2.3. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Λνζνθνκείνπ. Θαηά 
ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη 

λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Ξξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ 
είλαη ε επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ, ε 

δηαπίζησζε ηεο θαιήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο ησλ ηερληθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο θαη ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε ηνπο (εθφζνλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν 

απφ ηελ πεξεζία) θαη ε δηεμαγσγή ηπρφλ απαηηνχκελσλ κεηξήζεσλ πνπ αθoξoχv ηελ 
ηαηξηθή αζθάιεηα, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, γηα φζεο εκέξεο 

παξαζηεί αλαγθαίν. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα ζέζεη ζηε 

δηάζεζε ηεο πεξεζίαο έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ εμεηδηθεπκέλν ππάιιειφ ηνπ, εθφζνλ ηνπ 
δεηεζεί.  

Έπεηηα ε επηηξνπή κπνξεί λα παξαιάβεη ην πιηθφ ή λα ην παξαιάβεη κε παξαηεξήζεηο ή λα 
απνξξίςεη. Πε θάζε πεξίπησζε ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαη ζπλερίδεη θαηά πεξίπησζε κε ηα φζα 

νξίδεη ην άξζξν 208 ηνπ Λ.4412/2016. 
2.4. Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - 

παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη θαηά δηάζηεκα ίζν ή κηθξφηεξν ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ,  χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ. Κεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα 

βία ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ 

εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή δελ επηβάιινληαη 
θπξψζεηο.  

2.5. Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Κεηάζεζε γίλεηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί 
ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

εηδψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.  
2.6. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ρξφλνο παξάδνζεο πνπ ππεξβαίλεη απηφλ πνπ 

θαζνξίδεηαη πην πάλσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
2.7. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

2.8. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιφγηα 
πψιεζεο ηνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο  θη φηη άιιν θξηζεί αλαγθαίν θαη ηνπ δεηεζεί απφ ηελ 

πεξεζία 
 

ΑΟΘΟΝ 3ν  

ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

3.1. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Ξξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 
φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. …………………………………. 

εγγπεηηθή επηζηνιή  ηεο ηξάπεδαο ………………………… / ηνπ Ρακείνπ παξαθαηαζεθψλ θαη 
δαλείσλ, 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 ……………………………. 

Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεί ζηνλ Ξξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ 
εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ . 

3.2.  Θαηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ζηνλ Λ. 4412/2016. 
 

ΑΟΘΟΝ 4ν  
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ΙΠΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΈΘΞΡΥΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ – ΘΟΥΠΔΗΠ 

4.1. Ν πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, vα 

ππνγξάςεη ηεv ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv 
θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φvoκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη 

απ’ απηήλ. 

4.2. Κε ηεv ίδηα δηαδηθαζία o πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζov δελ  θφξησζε, 

παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά 
κέζα ζηov ζπκβαηηθφ ρξφvo ή ηov ρξφvo παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή 

ηνπ. 

4.3. Ν πξνκεζεπηήο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ 

ηεv ζχκβαζε, εθφζνλ: 

4.3.1. Ζ ζχκβαζε δεv ππνγξάθεθε ή ηo πιηθφ δεv θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή 
αvηηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηoπ Λνζνθνκείνπ. 

4.3.2. Ππvηξέρoπv ιφγνη αvσηέξαο βίαο. 

4.4. Κε ηεv απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί vα ηνπ 

παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηoπ πιηθνχ κέρξη ηεv πξoεγoχκεvε ηεο 

εκεξoκεvίαο ηεο απφθαζεο θήξπμεο έθπησηνπ, πέξαλ ηεο oπoίαο oπδεκία παξάδνζε ή 
αληηθαηάζηαζε απoξξηθζέvηoο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. 

4.5. Πηov πξνκεζεπηή πoπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε 
ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηoπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ 

γvσκoδφηεζε ηoπ αξκoδίoπ oξγάvoπ, ηo oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov εvδηαθεξφκεvo 
πξoο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, oη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 203 παξ. 4 ηνπ Λ.4412/2016. 

4.6.  Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o 
πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

4.6.1 Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ηελ 

ζχκβαζε, πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο θαζψο θαη ησλ 

παξαηάζεψλ ηεο, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην Λνζνθνκείν πνηληθήο ξήηξαο ην 
χςνο ηεο νπνίαο ζα απνθαζηζζεί κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ. Πε 

κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην Ξ.Γ.Λ.Δ. ζα δηθαηνχηαη ειεχζεξα λα πξνκεζεπηεί ηα είδε απφ 
ηελ ειεχζεξε αγνξά θαη ζα δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηνλ έθπησην πξνκεζεπηή ηελ 

ηπρφλ πξνζήθνπζα δηαθνξά ηηκήο. 

4.6.2.  Πε πεξίπησζε ειιείςεσλ ή παξαιείςεσλ ή πιεκκεινχο εθαξκνγήο ηνλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, ζα επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πξφζηηκν, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην 

κέγεζνο ηεο δεκηάο παξαθξαηνχκελε απφ ηελ ακνηβή ηνπ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε 
ηνπ Γ.Π. ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ.. Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ε πην πάλσ ξήηξα δηπιαζηάδεηαη 

δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ 
πξνκεζεπηή σο εθπηψηνπ.  

       Πε θάζε πεξίπησζε ην Λνζνθνκείν  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε 

ζχκβαζε, θεξχζζνληαο ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην  θαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε.  
4.7. Πηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 207 ηνπ Λ.4412/2016, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 

5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα, αλ ην 
πιηθφ θνξησζεί – παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε. 

 
 

 
 

ΑΟΘΟΝ 5ν  
ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 

Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο 
βίαο. Υο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ Ξξνκεζεπηή  φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο 

ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Υο πεξηπηψζεηο 
αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:  

1. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 
2. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή. 
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3. Ξιεκκχξα. 
4. Πεηζκφο.  

5. Ξφιεκνο.  
6. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 

7. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμνινθιήξνπ ηνλ 
πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη 
λα πξνζθνκίζεη ζην θνξέα ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

ΑΟΘΟΝ 6ν  
ΞΙΖΟΥΚΖ 

 Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Λνζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ 
ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ 

πξνζθνξά.  

 Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο 

πνπ παξαδφζεθε, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ  θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπλ-

ηξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή 
άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. 

 Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 
ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

      Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 
εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ.  

      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. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν 

απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

 Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή  θαζπζηεξήζεη απφ ην Λνζνθνκείν  
εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ην Λνζνθνκείν  

θαζίζηαηαη ππεξήκεξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4152/2013 θαη νθείιεη ηφθνπο 

ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. 

 Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ 

ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ 
Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ θαη β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ 

δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο 
πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

   Απαηηήζεηο ηνπ Ξξνκεζεπηή γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ 

ηεο εθ κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ  
πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ 

πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο. 

 Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην 
Λνζνθνκείν. 

 
ΑΟΘΟΝ 7ν  

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 
Ρνλ πξνκεζεπηή  βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 

1 πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο, πνπξγείνπ γείαο  
 & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (άξζ.3 ηνπ Λ. 3580/07 (ΦΔΘ 134Α /18-06-

2007) θαη αξ. 24 Λ3846/2010 (ΦΔΘ 66Α /11-05-2010) θαη αξ. 77 παξ.1 Λ 

3918/2011 (ΦΔΘ 31Α/02-03-2011): 

2% 

2 πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσο (Λ4013/2011, 

ΦΔΘ Α’  204 /15-09-2011) 
0,06% 

3 πέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ Α.Δ.Ξ.Ξ. 0,06% 
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(Λ.4412/2016 θαη ΘΑ 1191/14-3-2017, ΦΔΘ Β’  969/22-3-2017). 

 
Δπί ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ν.Γ.Α. πνζνζηνχ 20% επί απηνχ, 
ην νπνίν παξαθξαηείηαη θαη απνδίδεηαη ζην Γεκφζην απφ ην Λνζνθνκείν. (ζρεη. αξ. πξση. 

2894/08-07-2014 έγγξαθν ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαη Γ.ΡΔΦ. Α΄1087988 ΔΜ 2013/30-05-2013 
έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Ρειψλ θη Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ) 

ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ζχκθσλα κε ην αξ. 55 ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151Α/16-09-1994) 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Λ 2992/2002 (ΦΔΘ 54Α/20-03-2002): Θαηά ηελ πιεξσκή ζα 
παξαθξαηείηαη 4% θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ παξαθξάηεζε θφξνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο 

θαζαξήο αμίαο αθνχ αθαηξεζνχλ νη θξαηήζεηο. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί 
ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 

 

    

ΑΟΘΟΝ 8ν  

ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

Ξέξαλ ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ην Λνζνθνκείν έρεη ηηο εμήο εηδηθέο 

ππνρξεψζεηο, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ: 

α) Λα κεξηκλά γηα ηελ πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπ πιηθνχ θαη ην ρεηξηζκφ ηνπ απφ θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 

β) Λα πξνθπιάζζεη ηνλ εμνπιηζκφ απφ νπνηαδήπνηε πξφθιεζε δεκηάο, νθεηιφκελεο ζε 
ππαηηηφηεηα ππαιιήισλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ή ηξίησλ πξνζψπσλ ή ζε εμσηεξηθέο 

επηδξάζεηο (πγξαζία, ζθφλε, ππεξβνιηθή δέζηε θ.ι.π.). 

γ) Λα γλσζηνπνηεί ζηνλ Ξξνκεζεπηή νπνηαδήπνηε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ηθαλνπνηεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ρσξίο λα πξνβαίλεη κνλνκεξψο ζε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε 
– παξέκβαζε ή ηξνπνπνίεζε ζην πιηθφ, αιιαγή εμαξηεκάησλ θ.ι.π., παξά κφλνλ έπεηηα 

απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ Ξξνκεζεπηή. 

 

ΑΟΘΟΝ 9ν  
ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

9.1. Ρν ππφ πξνκήζεηα είδνο  πξέπεη λα είλαη πιεξνί ηνπο επξσπατθνχο ή/ θαη δηεζλείο 
θαλφλεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 

9.2. Ν Ξξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο 
απηήο ή ηηο εμ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θαη’ εμαίξεζε ν Ξξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο, 

κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ζε Ρξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα 

ζηελ Διιάδα. 

9.3. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Έρνπλ πιήξε ζπκβαηηθή ηζρχ θαη 
απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο 

φξνπο απηήο, α) ε δηαθήξπμε ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, β) ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή θαη γ) νη δηεπθξηληζηηθέο ηνπ επηζηνιέο θαη ηα ηερληθά θπιιάδηα 
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

9.4. θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ.4412/2016. 

 

ΑΟΘΟΝ 10ν  

ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ - ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ 
10.1. Ζ Πχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ 

εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, Ρν Λνζνθνκείν 
θαη ν Ξξνκεζεπηήο  θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε 
δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα 

ζα είλαη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα . 

   Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, 
λα πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα δηθαζηήξηα, ζε 
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δηαηηεζία, ζχκθσλα πάληα κε ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο 
ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν.  
10.2. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

δηαηάμεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα θαη ηεο ινηπήο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

10.3.  Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο. Ρξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί 
λα γίλεη κφλνλ εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ 

πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

10.4. Ρέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη 
φινπο ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε 

θαη ηζρπξή. 
Αθνχ ζπκθψλεζαλ απηά νη ζπκβαιιφκελνη, ζπλεηάρζε ην παξφλ ζε ηξία ίδηα (3) 

πξσηφηππα, θαη αθνχ δηαβάζζεθαλ , βεβαηψζεθαλ λφκηκα θαη ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο. Απφ απηά, ηα δχν θαηαηέζεθαλ ζην Ξαλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν 
Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ θαη ην άιιν έιαβε ν Ξξνκεζεπηήο. 

 
 

 
 

 

ΝΗ  ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 
ΓΗΑ ΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  ΔΒΟΝ -                      ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 
- Γ.Λ. ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ                                          
  
                      
 
            ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΓΑΚΗΓΖΠ                                                          
          (ζθξαγίδα – ππνγξαθή)  
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