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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡ. 218/2020
Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη
παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού ενός (1) αναλυτή για την
ταυτοποίηση μικροβίων στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Διδυμοτείχου (CPV
33698100-0),
συνολικού
ενδεικτικού
προϋπολογισμού
40.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός
Συμφερότερη Προσφορά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 28η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη κι ώρα 10:30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου (Γραφείο προμηθειών)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη
παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού ενός (1)
αναλυτή
για την ταυτοποίηση μικροβίων στο μικροβιολογικό
εργαστήριο του
Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.
Διδυμοτείχου
(CPV
33698100-0),
συνολικού
ενδεικτικού
προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Ημερομηνία: 27η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 14:30 μ.μ.

Σαράντα χιλιάδες με φπα (40.000,00€) ήτοι είκοσι χιλιάδες ευρώ με
φπα (20.000,00€) για την ετήσια σύμβαση και είκοσι χιλιάδες ευρώ με
φπα (20.000,00€) για την ετήσια παράταση.
Ένα (1) έτος με το δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα (1) έτος
Η τιμή υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες
κρατήσεις
ΑΔΑ: 60Κ94690Β9-5Κ7
Σελίδα 1 από 32

ΑΔΑ: ΨΞ284690Β9-Υ76

20PROC006152346 2020-01-13

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ EBΡΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και
εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.
Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προμηθειών
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005), περί Εθνικού Συστήματος
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
Τις διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α’/09-02-2007), περί Κύρωση συμβάσεων υπέρ
νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις.
Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/ 08-08-2016), περί Δημοσίων συμβάσεων
έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών.
Τις διατάξεις του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/9-3-2019), περί εκσυγχρονισμού και
αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, σύσταση εθνικού πλαισίου ιδιωτικών
κλινικών, σύσταση εθνικού οργανισμού δημόσιας υγείας, σύσταση εθνικού ινστιτούτου
νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.
Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/1-4-2019), περί εναρμόνιση ελληνικής
νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2016/943.
Την Θ.19ο/Δ.Σ. 18ο /11-12-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης
σκοπιμότητας και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων
και αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού
ενός συστήματος για την ταυτοποίηση μικροβίων, στο Μικροβιολογικό εργαστήριο (cpv
33698100-0), για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής
δαπάνης 40.000,00€ με φπα (20.000,00€ για το πρώτο έτος και 20.000,00€ για την
παράταση), σύμφωνα με άρθρο 6 του Ν.4412/2016.
Την υπ΄ αριθμ. 153 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθ. πρωτ. 2246/28-03-2019
και ΑΔΑ Δημοσίευσης Ω93Θ4690Β9-Η8Ρ.
Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1359 του προϋπολογισμού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με
ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού ενός (1) αναλυτή για
την ταυτοποίηση μικροβίων στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Διδυμοτείχου (CPV
33698100-0), για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το
άρθρο 25 του Ν.4412/2016, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της προμήθειας.
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Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να αποστείλουν στο
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μέσω επιστολής, e-mail, τα στοιχεία τους (π.χ.
Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e-mail
account.κ.τ.λ.). Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, αυτές θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.did-hosp.gr) και θα αποστέλλονται στα
e-mail που θα δηλωθούν από τους ενδιαφερομένους.
Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου www.did-hosp.gr, την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου
www.et.diavgeia.gov.gr και από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
www.eprocurement.gov.gr.
Η κα Ντινούδη Χρύσα θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο
επικοινωνίας
2553350329,
Αριθμ.
Μηχ.
τηλεομοιοτυπίας:
2553350330,
e-mail:
promitheies@1132.syzefxis.gov.gr, όλες τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

27η Ιανουαρίου 2020

28η Ιανουαρίου 2020

ημέρα Δευτέρα

ημέρα Τρίτη

κι ώρα 14:30μ.μ.

κι ώρα 10:30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την
αρμόδια Επιτροπή παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Προσφορές που
υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Τυχόν
απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα της
αντίστοιχης Προσφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την
ίδια ημέρα (όλα τα στάδια αξιολόγησης) όπως παρακάτω.
Α’ ΦΑΣΗ – Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Στη φάση αυτή του διαγωνισμού η Επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις
υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι
παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.
Η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο
δικαιολογητικών, μονογράφει και ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό ανά φύλλο. Εισηγείται τον αποκλεισμό από τις επόμενες φάσεις αξιολόγησης των
διαγωνιζομένων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία
δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. Καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορά, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα ελέγχου αυτών σε πρακτικό.
Β’ ΦΑΣΗ – Αποσφράγιση φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή του διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους των τεχνικών
προσφορών των εταιρειών που κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Μονογράφει και
ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό
ανά φύλλο και λαμβάνοντας υπ’ όψη της τις τεχνικές προδιαγραφές, βαθμολογεί τους
συμμετέχοντες που κατέθεσαν τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Εισηγείται τον αποκλεισμό από
την επόμενη φάση αξιολόγησης των διαγωνιζομένων, που δεν ικανοποιούν τους σχετικούς
όρους της τεχνικής προσφοράς της παρούσας Διακήρυξης. Καταχωρεί τα αποτελέσματα
ελέγχου του σταδίου αυτού στο πρακτικό.
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Γ’ ΦΑΣΗ – Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή του διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους των
Οικονομικών προσφορών, μονογράφει και ελέγχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο μόνο των εταιρειών που κατέθεσαν όλα τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και η προσφορά τους είναι τεχνικά αποδεκτή. Οι Φάκελοι των
Οικονομικών Προσφορών προσφερόντων που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των
Τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους
συμμετέχοντες.
Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα
αγαθά ή τις υπηρεσίες, μπορεί να αιτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016, από τους
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η
Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς
αυτής.
Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να καλεί εγγράφως
τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 102 του
Ν.4412/2016. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών χωρίς να ζητηθούν δεν λαμβάνονται
υπόψη.
Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την
συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά βάση της παραπάνω περιγραφείσας
διαδικασίας αξιολόγησης. Το πρακτικό υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. Η απόφαση
έγκρισης του πρακτικού κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση
των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών (εκτός των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά) και των τιμών που
προσφέρθηκαν. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή του από το χώρο
του Νοσοκομείου και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Σε περίπτωση που ο
δικαιούμενος δεν παραστάθηκε, μπορεί να λάβει γνώση των ανωτέρω στοιχείων, μόνο μετά
από αίτησή του προς την Υπηρεσία και αφού αποδεχτούν την αποστολή, με υπεύθυνη
δήλωση, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές να αποστέλλονται στην διεύθυνση :
Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου
25ης Μαΐου 152 Διδυμότειχο
Γραφείο Προμηθειών
τηλ. 2553350329 , fax : 2553350330
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα διακήρυξη στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, το αργότερο
έως την 27η Ιανουαρίου 2020, ημέρα
Δευτέρα
κι ώρα 14:30μ.μ., αφού πρώτα
πρωτοκολληθούν από την Γραμματεία. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Η πλήρης επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2.3. Οι λέξεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού.
2.4. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
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2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα – οικονομικού φορέα.

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα απαιτούμενα από την διακήρυξη
στοιχεία –δικαιολογητικά συμμετοχής , τεχνική κι οικονομική προσφορά.
4. Όλα τα στοιχεία του Φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους
οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι
στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά
ενημερωτικά, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο που μπορεί να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
5. Αντιπροσφορές κι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι συμμετέχοντες που
δεν θα συμμορφωθούν με τον ανωτέρω όρο, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να
διαμαρτυρηθούν ή να επικαλεστούν λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προσφορών
τους.
6. Γίνονται δεκτές προσφορές που συνοδεύονται από φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών αντί των
πρωτοτύπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4250/2014. Τα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
7. Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων θα φέρουν συνεχή αρίθμηση και
μονογραφή από τον οικονομικό φορέα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Η προσφορά σας
δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
σας οποιοδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή.
8. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
9. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στην διακήρυξη. Η συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερομένων ειδών με τις
προδιαγραφές της διακήρυξης πρέπει να αποδεικνύεται από την τεχνική προσφορά.
Προσφορές που δεν θα πληρούν τα ανωτέρω θα απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μέσα στον κυρίως φάκελο και σε σφραγισμένο υποφάκελο θα περιέχονται τα παρακάτω
δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, εφόσον η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων/
εκπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.
3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ όπως: - Πιστοποιητικό του οικείου
Επιμελητηρίου (Επαγγελματικού, Βιοτεχνικού κ.λ.π.) με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή του συμμετέχοντος σ’ αυτό, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
Αρχή, - το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.), - ευκρινή φωτοαντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου
νομικού προσώπου.
2. ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο από
τον συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να
φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της
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καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου υπογραφής.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.did-hosp.gr
(προμήθειες – προκηρύξεις) και στο ΕΣΗΔΗΣ. Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με
τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ κατατίθεται με μόνη την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79 Α του Ν.
4412/2016 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017.
Το TEΥΔ αφορά:
 οι διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε.
 ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλ., όταν τα νομικά
πρόσωπα είναι Α.Ε.
 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Επισημαίνεται ότι:
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο
78 του Ν. 4412/2016 (Ά147), το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες όσον αφορά τους
φορείς αυτούς.
Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να
δηλώνεται ότι:
 αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν
λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
 δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς, σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4488/2017.
 συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
Η μη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών και η μη συμπλήρωση των
δηλώσεων σύμφωνα με τα ζητούμενα συνιστά τoν αποκλεισμό του συμμετέχοντα
από τον διαγωνισμό, εκτός εάν συντρέχουν καταστάσεις που δίνουν το δικαίωμα
παρέκκλισης σύμφωνα με αρ. 73 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όσα στοιχεία και
έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά, επί ποινή απορρίψεως, να
συνοδεύεται από ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο κάθε εγγράφου με την
αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν 4412/2016, στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και
να δηλώνεται:
1.1. ότι διαθέτετε κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα
κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Σε περίπτωση που
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στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016 να
αναφερθεί.
1.2. ότι τα προσφερόμενα είδη ικανοποιούν τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς
ασφαλείας, φέρουν σήμανση CE
 όσον αφορά τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την
Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης
Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική απόφαση
ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 3607/892/2001/ΦΕΚ Β 1060/10-8-2001 κι έχει τροποποιηθεί με το
άρθρο 25 της ΚΥΑ ΔΥβδ/Γ.Π. οικ. 130648/30-8-2009 (ΦΕΚ Β 2198/2-10-2009)
 όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την Οδηγία 2007/47/EΟK
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, η
οποία τροποποιεί την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα, όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
με την Κοινή
Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 130648/30-08-2009 (ΦΕΚ Β2198/2-10-2009).
1.3. ότι συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις μεταφοράς, αποθήκευσης, διατήρησης και γενικά
διακίνησης των προσφερόμενων ειδών και διαθέτετε βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή
Κοινοποιημένου Οργανισμού, από την οποία προκύπτει ότι συμμορφώνεστε με την
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348 Υπουργική Απόφαση «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/16-1-04), καθώς και την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.
92334 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/2004 Υπουργικής
Απόφασης «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 1459/22-9-04).
1.4.
ότι ο προμηθευτής κι ο κατασκευαστής (εφόσον είναι διαφορετικές εταιρείες) του
προϊόντος διαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της
ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000, ΕΝ ISO 13485:2007 (ή όποιο
ισοδύναμο πρότυπο αφορά την προκηρυσσόμενη προμήθεια).
1.5. ότι μπορείτε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά,
σε περίπτωση που η χρήση του θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των χρηστών ή
ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού.
1.6. ότι εγγυάστε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των
υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την
ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και ότι αναλαμβάνετε την
υποχρέωση να διαθέσετε εξειδικευμένο υπάλληλο, ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό του
Νοσοκομείου, εφόσον απαιτείται, τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού των ειδών, καθώς και
τα προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των
εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.
1.7. ότι εγγυάστε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτετε επαρκή ποσότητα
υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, για το οποίο
προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη.
2. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα
σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών (με τη σειρά που αναγράφονται στα σχετικά
παραρτήματα), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου που περιέχεται
στη προκήρυξη. Τα αναγραφόμενα στο φύλλο συμμόρφωσης πρέπει να τεκμηριώνονται με
παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την
προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για
ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια.
3. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην
προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Διεύθυνση). Εφόσον ο προσφέρων
δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, πρέπει να
δηλώνει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης (πλήρη Διεύθυνση). Επίσης να επισυνάψει
στην προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση προς τον φορέα, όπου (ο προμηθευτής) θα δηλώνει
ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η
οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο
νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή.
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4. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγραφα που αποδεικνύουν τη
συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις διακήρυξης σχετικά με την
ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος ( Πιστοποιητικά CE , ISO κ.α.).
5. Άλλα υπάρχοντα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα του Αναδόχου για την καλή
εκτέλεση της σύμβασης.
6. Δήλωση για το χρόνο παράδοσης κι εγκατάστασης του προσφερόμενου αναλυτή.
Η μη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά τoν αποκλεισμό του
προσφέροντα από το διαγωνισμό.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να ζητήσει οποιοδήποτε από τα
δικαιολογητικά.
Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή
(CD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη
εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών
χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.), τα οποία μπορούν να υποβληθούν μόνον
εντύπως, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονομική σας προσφορά θα περιλαμβάνει:
6.1. κατάσταση με όλα τα προσφερόμενα είδη για την εκτέλεση των εξετάσεων αναλυτικά και
το κόστος αυτών χωρίς ΦΠΑ (συγκεκριμένα περιγραφή είδους, κωδικός είδους προμηθευτή,
κατασκευαστής, κωδικός είδους κατασκευαστή, κωδικός gmdn, συσκευασία, τιμή συσκευασίας
αριθμητικώς κι ολογράφως, ποσοστό ΦΠΑ, αριθμός εξετάσεων ανά συσκευασία, διάρκεια ζωής
αναλωσίμου σε πρόγραμμα Excel και
6.2. συμπληρωμένους τους πίνακες ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το
υπόδειγμα.
Το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η
οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα επιστολή.
Στην προσφερόμενη τιμή εξέτασης θα περιλαμβάνεται το επι μέρους κόστος όλων των υλικών
που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων .
Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή μονάδος για κάθε προσφερόμενο είδος, ανά
συσκευασία, που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων.
Για τον υπολογισμό των διενεργούμενων εξετάσεων ανά συσκευασία, θα πρέπει
οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη οι ζητούμενες ποσότητες από το Νοσοκομείο , οι απαιτήσεις
του κατασκευαστικού οίκου
(προγραμματισμένες αντικαταστάσεις αναλωσίμων), η
σταθερότητα
(διάρκεια) των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων καθώς κι οι συνθήκες
λειτουργίας του εργαστηρίου . Το τελικό κόστος ανά εξέταση το οποίο θα προκύψει, θα είναι
το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού κόστους του ακέραιου αριθμού συσκευασίας
διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό εξετάσεων ανά συσκευασία , που δηλώνονται στους
πίνακες. Το συνολικό κόστος ανά εξέταση, όλων των εξετάσεων, του πίνακα 3, θα πρέπει να
είναι ίσο με το συνολικό κόστος των αντιδραστηρίων και παντός είδους απαιτουμένων
αναλωσίμων για την διενέργεια της κάθε εξέτασης.
Αναλώσιμα, αντιδραστήρια και ανταλλακτικά τα οποία δεν θα εμφανίζονται στο φύλλο
ανάλυσης κόστους και θα απαιτηθούν εκ των υστέρων θα προσφερθούν δωρεάν . Δωρεάν
επίσης θα προσφερθούν και οι ποσότητες των συσκευασιών, που πιθανόν απαιτηθούν για την
λειτουργία του αναλυτή και την διενέργεια των εξετάσεων . Ποσότητες αναλωσίμων και
λοιπών υλικών που θα υπερβαίνουν τις ποσότητες, που δηλώνονται
στον πίνακα
ανάλυσης συνολικού κόστους ανά εξέταση της προσφοράς τους,
θα παραδίνονται στο
Νοσοκομείο δωρεάν.
Σε περιπτώσεις προϊόντων και Υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται
στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η
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αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχητί , ότι τα
αντίστοιχα προϊόντα ή Υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί,
ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες ) εκτός του
Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για
τη σύγκριση των προσφορών.
Η συνολική τιμή ανά εξέταση, περιλαμβανομένων των αντιδραστηρίων και παντός είδους
απαιτουμένων αναλωσίμων για την διενέργεια της κάθε εξέτασης θα αναγράφεται σε ειδικό
πίνακα στην οικονομική προσφορά.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ’ αυτήν με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή για το αντίστοιχο είδος.
Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), για παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο Νοσοκομείο. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
- Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η
τιμή με κρατήσεις, και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των
προσφορών.
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη
που πιθανόν υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά
για κάθε μέρος απ’ αυτά
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τov προμηθευτή μέχρι και την τελευταία
οριστική τμηματική παραλαβή των ειδών της προμήθειας. Αποκλείεται η αναθεώρηση των
τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου για τα είδη
που θα προμηθεύσει στο Νοσοκομείο, βάσει των τιμών της προσφοράς του.
Το Νοσοκομείο δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη
κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς την
προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί δώδεκα (12) μήνες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να
παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
8.1. Η αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από
την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Το Νοσοκομείο δικαιούται στη
βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να
απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Το Νοσοκομείο επίσης
δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να
υπαναχωρεί απ' αυτόν.
8.2. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το ζητούμενο
είδος.
8.3. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές
που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή αποτελεί στοιχείο που συνεκτιμάται.
8.4. Τα καθoρισμέvα στοιχεία αξιολόγησης της πρoσφoράς, εκτός από τα οικονομικά,
κατατάσσovται σε δύο ομάδες, ήτοι:
8.4.1. Ομάδα Α΄ (Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης), στην οποία
περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν τη συμφωνία των προσφερόμενων ειδών
προς τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
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8.4.2. Ομάδα Β΄ (Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης), στην οποία περιλαμβάνονται τα
στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση προσωπικού χειριστών στον αναλυτή, εγγυήσεις
τεχνικής υποστήριξης σε ανταλλακτικά κι εργασία στους αναλυτές.
8.5. Για τις ανωτέρω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 70% για την ΟΜΑΔΑ Α΄ και
30% για την ΟΜΑΔΑ Β΄. Οι ανωτέρω δύο ομάδες και τα στοιχεία αξιολόγησης που
περιλαμβάνουν, φαίνονται στον πίνακα κριτηρίων του παραρτήματος Ε της παρούσας
διακήρυξης. Στον ίδιο πίνακα ορίζονται επίσης ο συντελεστής βαρύτητας των επί μέρους
στoιχείωv κάθε ομάδας και η βαθμoλoγία των στoιχείωv που την απαρτίζoυv.
8.6. Η βαθμολόγηση της προσφοράς με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, γίνεται
σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. Ειδικότερα, κάθε επιμέρους στοιχείο
εκάστης ομάδας κριτηρίων βαθμολογείται ως εξής:
8.6.1. Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100
βαθμούς.
8.6.2. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή
αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
8.6.3. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική
βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών
όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
8.6.4. Η τελική βαθμoλoγία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
8.7. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τo
μικρότερο λόγo της τιμής πρoσφoράς (συγκριτικής) προς τη βαθμoλoγία της.
8.8. Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού.
8.9. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8.10. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές (άρθρο 90 Ν. 4412/2016)
τελικός ανάδοχος θα επιλεγεί ο ανάδοχος με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική προσφορά θα επιλεγεί ο ανάδοχος με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον του αρμόδιου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.
8.11. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης,
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
8.12. Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016.
8.13. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9.1. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης και των προσφερομένων τιμών θα ισχύει για ένα (1)
έτος.
9.2. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να
παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση για ακόμα ένα (1) έτος, με έγγραφη δήλωσή του που
απευθύνεται στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της σύμβασης.
9.3. H δαπάνη για την προμήθεια της δημοπρατούμενης προμήθειας θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.
9.4. Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε
περιφερειακό επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Νοσοκομείο.
9.5. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή ΕΚΑΠΥ ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική
προμήθεια στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο
σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για
αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι
και του συνόλου αυτών.
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9.6. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο προμηθευτής στις
περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη
χρησιμοποίησης των συμβατικών ποσοτήτων.
9.7. Εάν κατά την διάρκεια της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής μετά από
διαγωνισμό νέος προμηθευτής , η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης.
9.8. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου διαγωνισμού το
γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή υπαναχώρησης από αυτήν του
προμηθευτή.
9.9. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις
εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατ’ εξαίρεση ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους
της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
11.1. ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
11.1.1. Η παράδoση του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο εγκατάστασής του στο
Νοσοκομείο το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.
11.1.2. Η oριστική παραλαβή του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί για
το σκοπό αυτό από το Νοσοκομείο και μετά από δοκιμαστικό διάστημα λειτουργίας τριάντα (30)
ημερών.
11.2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
11.2.1. Η παράδοση των αναλωσίμων υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των
εξετάσεων θα γίνεται τμηματικά εντός πέντε (5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας
από το Φαρμακείο του Νοσοκομείου και σε ποσότητες που θα καλύπτουν τις ανάγκες ενός μηνός
του Νοσοκομείου. Σε περιπτώσεις παραγγελιών για κάλυψη μεγαλύτερων αναγκών του ενός (1)
μηνός η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών.
11.2.2. Σαν τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι αποθήκες του Φαρμακείου του
Νοσοκομείου, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή και με βάση την ισχύουσα
διαδικασία παραλαβής τους.
11.2.3. Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνεται εντός της ίδιας ημέρας, με τη παράδοσή τους
στο Φαρμακείο. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για
τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής
οφείλει να παραδίδει μαζί με τα υλικά εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο
έντυπο με οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε
άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της προμήθειας.
11.2.4 Οι προς προμήθεια ποσότητες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά
στοιχεία (Τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το προς προμήθεια είδος, κ.λπ.). Ο
προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον
αριθμό της σύμβασης κι ότι άλλο κριθεί αναγκαίο και του ζητηθεί από την Υπηρεσία.
11.3. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου. Κατά τη
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η
επίδειξη της λειτουργίας τους, η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η
διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους
χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύμβασης,
η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους (εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την
Υπηρεσία) και η διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων που αφoρoύv την ιατρική
ασφάλεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υλικών, για όσες ημέρες παραστεί
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αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της
Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό του, εφόσον του ζητηθεί.
Έπειτα η επιτροπή μπορεί να παραλάβει το υλικό ή να το παραλάβει με παρατηρήσεις ή να
απορρίψει. Σε κάθε περίπτωση συντάσσει πρακτικό και συνεχίζει κατά περίπτωση με τα όσα ορίζει
το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
11.4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται κατά διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού
συμβατικού χρόνου, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον
προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι
ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση
των συμβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
11.5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη
απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον προμηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στην
περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
11.6. Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που
καθορίζεται πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11.7. Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
11.8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια
πώλησης τον αριθμό της σύμβασης κι ότι άλλο κριθεί αναγκαίο και του ζητηθεί από την
Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
12.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα
υπογράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν.
12.2. Με τηv ίδια διαδικασία o προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στov συμβατικό
χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.
12.3. Ο προμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από
τηv σύμβαση, εφόσον:
12.3.1. Η σύμβαση δεv υπογράφηκε ή τo υλικό δεv φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αvτικαταστάθηκε με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.
12.3.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.
12.4. Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί vα του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης τoυ υλικού μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας της
απόφασης κήρυξης έκπτωτου, πέραν της oπoίας oυδεμία παράδοση ή αντικατάσταση
απoρριφθέvτoς υλικού γίνεται δεκτή.
12.5. Στov προμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση
τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4
του Ν.4412/2016.
12.6. Στον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, αν το υλικό
φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε.
12.7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου
από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
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12.7.1 Αν ο προμηθευτής διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου την
σύμβαση, πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου ισχύος της καθώς και των παρατάσεών
της, υποχρεούται στην καταβολή προς το Νοσοκομείο ποινικής ρήτρας το ύψος της οποίας
θα αποφασισθεί μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Σε μια τέτοια
περίπτωση το Νοσοκομείο θα δικαιούται ελεύθερα να προμηθευτεί τα είδη από την ελεύθερη
αγορά και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο προμηθευτή την τυχόν προσήκουσα
διαφορά τιμής.
12.7.2. Σε περίπτωση ελλείψεων ή παραλείψεων ή πλημμελούς εφαρμογής τον όρων της
σύμβασης, θα επιβάλλεται στον προμηθευτή πρόστιμο, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος
της ζημιάς παρακρατούμενη από την αμοιβή του μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου. Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται διατηρουμένου του
δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου.
Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση,
κηρύσσοντας τον προμηθευτή έκπτωτο και να αξιώσει αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του
πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του προμηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας
βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
1. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος
ή του εργοστασίου του προμηθευτή.
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
3. Πλημμύρα.
4. Σεισμός.
5. Πόλεμος.
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στο φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή του εν λόγω έργου, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην
τεχνική και οικονομική του προσφορά.
Η πληρωμή θα γίνεται κατά μήνα με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των
υπηρεσιών που προσέφερε η εταιρεία μετά την οριστική παραλαβή αυτών και υπό τον όρο ότι
δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής
προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της
υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία
που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου
πρωτοκόλλου. Εάν ο ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των
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προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από το Νοσοκομείο
εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο
καθίσταται υπερήμερο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς
να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί κατά
την ελεγκτική διαδικασία και β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των
υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ
μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων που
αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον
βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το
Νοσοκομείο. Η αμοιβή του αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε
φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
1
2

3

4

Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας.
Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται
κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχής, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβασης
(άρθρο 4ο του Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται κράτηση
0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο
350 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Υπέρ του Δημοσίου επιβάλλεται κράτηση 0,02% η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας εκτός φπα, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το
ποσό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών (άρθρο 36ο του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

2%
0,07%

0,06%

0,02%

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο προμηθευτής δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό
του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση
αθέτησης από τον προμηθευτή της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται
να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες – το υπό ανάθεση έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις
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του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα
τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
ΆΡΘΡΟ 17ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για ότι δεv πρoβλέπεται από τηv παρoύσα διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ισχύoυv οι
περί πρoμηθειώv τoυ Δημoσίoυ Νόμοι και διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών, οι διατάξεις του
Ν.4412/2016 και ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύoυv κάθε φoρά.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρ. 218/2020 διακήρυξης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Α/Α

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1

3

ΠΛΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GRAM –
(ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ) ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
ΠΛΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GRAM
+ (ΘΕΤΙΚΩΝ) ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟ

4

ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ

30

5

ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

30

6

ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ

30

7

ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΥΚΗΤΩΝ

30

2
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρ. 218//2020 διακήρυξης
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

1. Να ταυτοποιεί gram αρνητικά και gram θετικά, μικρόβια – μύκητες – αναερόβια και
αναερόβια – απαιτητικά όπως ναισερια αμμόφιλος κ.λ.π.
2. Να προσδιορίζει την MIC η BP σε μεγάλη γκάμα αντιβιοτικών για GRAM θετικά και GRAM
αρνητικά μικρόβια. Να αναφερθεί ο ακριβής αριθμός – το είδος των αντιβιωτικών καθώς και οι
αραιώσεις αυτών που εξετάζονται ανά πλάκα.
3. Να υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης και τεστ ευαισθησίας στην ίδια πλάκα αλλά και
ξεχωριστά.
4. Να υπάρχει η δυνατότητα οπτικού ελέγχου και αξιολόγησης των βιοχημικών ιδιοτήτων και
της MIC των αντιβιωτικών σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή.
5. Η δημιουργία εναιωρήματος από την καλλιέργεια να γίνεται με τον απλούστερο τρόπο και
τον ακριβέστερο, να παρέχεται μεθοδολογία παραγωγής τυποποιημένων εναιωρημάτων ώστε
να μην απαιτείται η ρύθμιση της θολερότητας τους τουλάχιστον για την πλειοψηφία των
περιπτώσεων.
6.
Να διαχειρίζεται πάνω από 80 πλάκες ταυτοχρόνως παρέχοντας αυτόματη επώαση =
ερμηνεία - αποτελεσμάτων και εκτύπωση.
7. Να παρέχει αποτελέσματα ταυτοποίησης και τεστ ευαισθησίας με την δυνατότερη ακρίβεια
εντός 24ώρου.
8. Να διαθέτει υψηλά ανεπτυγμένο software με δυνατότητα αναβάθμισης για την διαχείριση
και αποθήκευση των αποτελεσμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα να μπορεί να εκτελεί
επιδημιολογική επεξεργασία των αποτελεσμάτων καθώς και συμπληρωματικό expert system
για την προειδοποίηση σε περιπτώσεις δύσκολων αντοχών η μη αναμενόμενων
αποτελεσμάτων αντοχής με δυνατότητα προσαρμογής σε οποιοδήποτε νέο κανόνα της CLSI
από τον ίδιο τον χρήστη ανά πάσα στιγμή.
9. Η εταιρεία να υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με το Νοσοκομείο να
παραδίδει πλήρες BACUP του αρχείου των ασθενών σε αναγνώσιμη μορφή από συνήθη
λειτουργικά συστήματα.
10. Να διαθέτει πρόγραμμα σύνδεσης με κεντρικό υπολογιστή αλλά και whonet.
11. Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει ανά έτος τις καινούριες οδηγίες της CLSI για τον
υπολογισμό της ευαισθησίας των μικροβίων έναντι των αντιβιοτικών.
12. Να συνοδεύονται από υπολογιστή – εκτυπωτή – UPS και γενικά όλα αυτά που
απαιτούνται για την χρήση των ανωτέρω θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
13. Να υπάρχει πιστοποιημένη με ISO τεχνική υποστήριξη στην Β. Ελλάδα.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
1. Πλάκες για ταυτοποίηση θετικών και GRAΜ αρνητικών ο αριθμός να περιλαμβάνει πλάκες
για ταυτόχρονη και ξεχωριστή ταυτοποίηση και ευαισθησία.
2. Πλάκες για ταυτοποίηση αναερόβιων.
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3. Πλάκες για μύκητες.
4. Πλάκες για απαιτητικά μικρόβια.
5. Πλάκες για προσδιορισμό MIC στρεπτόκοκκων.

Σε περίπτωση που θα χρειαστούν περισσότερα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για την
παρασκευή εναιωρήματος για την διεκπεραίωση των ανωτέρω test να αναφερθούν αναλυτικά
και να συμπεριληφθούν στην τιμή ανά εξέταση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
1. Τα υλικά – αναλώσιμα που παραδίδονται πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και τα
τεχνικά τους χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά
του προμηθευτή.
2. Ειδικότερα, τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
2.1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου για τη χρήση που
προορίζονται.
2.2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως
2.3. Να έχουν κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξης.
2.4. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.
2.5. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.
2.6. Το προϊόν πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής
του να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής
διάρκειας ζωής του. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα
προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν
τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
3. Η συσκευασία των ειδών θα πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις :
a. Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική
επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον
προμηθευτή.
b. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της,
πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, στα Ελληνικά, εκτός εάν η Υπουργική
Απόφαση εναρμόνισης της οδηγίας 98/79/Ε.Κ. ορίζει διαφορετικά:
i. Eπωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα
εκτός Ευρωπαικής Ενωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του
εγκατεστημένου στην κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του
κατασκευαστή.
ii. Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση
να αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της
συσκευασίας.
iii. Κατά περίπτωση την ένδειξη ΣΤΕΙΡΟ ή άλλη ένδειξη, με την οποία επισημαίνεται η
ειδική μικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαριότητας.
iv. Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από τη λέξη ΠΑΡΤΙΔΑ , ή τον αύξοντα αριθμό.
v. Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς
υποβιβασμό της επίδοσης.
vi. Κατά περίπτωση, ένδειξη, με την οποία θα επισημαίνεται, ότι πρόκειται για « προϊόν»
που χρησιμοποιείται in vitro ή μόνο για την αξιολόγηση των επιδόσεων.
vii. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού.
viii. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.
c.

Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά, εκτός
εάν η υπουργική απόφαση εναρμόνισης της οδηγ.98/79/Ε.Κ ορίζει διαφορετικά ως εξής:
i. Τα στοιχεία της ετικέτας
ii. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή τη
συγκέντρωσή του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

συνόλου (kit).
iii. Δήλωση, ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για τη
μέτρηση.
iv. Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά από την πρώτη αποσφράγιση
της πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας
των αντιδραστηρίων εργασίας.
v. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση,
την ακρίβεια, την επαναληψιμότητα (within run precision και between run precision),
τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις.
vi. Ένδειξη του τυχόν απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για την
αναγνώριση του ειδικού αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ορθώς.
vii. Τον τύπο του δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται, τις ειδικές τυχόν συνθήκες
συλλογής, προεπεξεργασίας και κατά περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες
για την προετοιμασία του ασθενούς.
viii. Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος.
ix. Τη διαδικασία μετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται με το διαγνωστικό προϊόν,
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση :
Της αρχικής μεθόδου.
Των ειδικών αναλυτικών χαρακτηριστικών επιδόσεως (ευαισθησία, εξειδίκευση, ακρίβεια,
επαναληψιμότητα, αναπαραγωγιμότητα, όρια ανίχνευσης, φάσμα μετρήσεων, πληροφορίες
που απαιτούνται για τον έλεγχο των γνωστών σχετικών παρεμβολών), των περιορισμών
της μεθόδου και των πληροφοριών, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση, εκ μέρους του
χρήστη, των διαδικασιών και υλικών μετρήσεων αναφοράς.
Των πληροφοριών, που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισμό, ο οποίος απαιτείται,
πριν από τη χρησιμοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, επώαση,
έλεγχος οργάνων κ.λ.π)
Ενδείξεων για το κατά πόσον απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών.
Τη μαθηματική μέθοδο, με την οποία υπολογίζονται τα μαθηματικά αποτελέσματα και όπου
απαιτείται η μέθοδος προσδιορισμού των θετικών αποτελεσμάτων.
Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές επιδόσεις
του προϊόντος.
x. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες, σχετικά με:
1. Toν εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών
επικύρωσης.
2. Αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος.
3. Τα
μεσοδιαστήματα
αναφοράς
για
τις
προσδιοριζόμενες
ποσότητες,
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του πληθυσμού αναφοράς που πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη.
4. Αν το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται ή να
συνδέεται με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμό, προκειμένου να
λειτουργήσει, σύμφωνα με τον προορισμό του, επαρκή στοιχεία για τα
χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή των ενδεδειγμένων προϊόντων ή
εξοπλισμού που πρέπει να χρησιμοποιούνται, προκειμένου να επιτυγχάνεται ασφαλής
και κατάλληλος συνδυασμός.
5. Όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του
προϊόντος και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτομερή στοιχεία
για τη φύση και τη συχνότητα της συντήρησης και βαθμονόμησης που απαιτούνται,
για να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος.
6. Πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων.
7. Πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισμό που απαιτείται,
προτού χρησιμοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση, τελική συναρμολόγηση κ.λ.π.)
8. Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας.
9. Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναποστείρωσης ή απολύμανσης.
10. Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τους τυχόν ειδικούς και ασυνήθεις
κινδύνους που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων προστασίας, αν το
διαγνωστικό προϊόν περιέχει ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης πρέπει να
εφιστάται η προσοχή των χρηστών στη δυνητική μολυσματική φύση της.
11. Την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών
χρήσεως.
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xi.

Μετά την κατακύρωση, ο μειοδότης υποχρεούται να επισημαίνει επιπλέον κάθε μονάδα
συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται με :
α. Τα στοιχεία του προμηθευτή
β. Αριθμό σύμβασης.
γ. Την ένδειξη « ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ»
Οι προσφερόμενες συσκευασίες θα πρέπει να είναι ανάλογες του αιτούμενου όγκου εξετάσεων.
Πολύ μεγάλες συσκευασίες που δεν ανταποκρίνονται στον όγκο των εξετάσεων και στον
αποδεκτό χρόνο ζωής των αντιδραστηρίων θα απορρίπτονται.
Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων, ώστε να
βεβαιωθεί για τη δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν σε όσα ζητούνται με τη διακήρυξη.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά
δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων, τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και
κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντού του Εργαστηρίου,
αρκούντως τεκμηριωμένη.
Σε περίπτωση που απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συμβατική
ποσότητα ή μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
ημερών, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που καλύπτει τους όρους
της σύμβασης. Εάν τελικά ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.
Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και δαπάνες του, μέσα
με μία (1) ημέρα, από την ημερομηνία προσκόμισης των νέων ειδών.
Για το επί πλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη λήξη του συμβατικού χρόνου
παράδοσης ή φόρτωσης, ο προμηθευτής λογίζεται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις κυρώσεις που
προβλέπονται από το Ν.4412/2016. Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης
βαρύνουν τον προμηθευτή.
Οι παραπάνω όροι είναι δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο και στελεχωμένο τεχνικό τμήμα
το οποίο θα παρέχει ταχεία και αποτελεσματική τεχνική εξυπηρέτηση. Ο προμηθευτής οφείλει
να προσκομίσει κάθε πρόσφορο στοιχείο, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι πληροί τις πιο
πάνω απαιτήσεις (διεύθυνση εγκατάστασης, απασχολούμενο προσωπικό, τεχνικά μέσα κλπ.).
2. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν μετά από έγγραφο του Νοσοκομείου
στοιχεία που να αποδεικνύουν τον βαθμό, τη συχνότητα και τον τρόπο εκπαίδευσης του
τεχνικού τους προσωπικού.
4. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων, ώστε
να βεβαιωθεί για τη δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν σε όσα ζητούνται με την διακήρυξη.
5. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση:
5.1. Να συνοδεύει την τεχνική του προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης των προς
προμήθεια ειδών στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το
πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή.
5.2. Να παρέχει κατά την παράδοση των ειδών εκπαίδευση στο ιατρικό, παραϊατρικό και
τεχνικό προσωπικό για τη χρήση αυτών.
6. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το εγχειρίδιο λειτουργίας (operation
manual) και το εγχειρίδιο συντήρησης (service manual) και κατάλογο ανταλλακτικών του
κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα και ομοίως κατά το περιεχόμενο με τα αντίστοιχα
ξενόγλωσσα εγχειρίδια, τα οποία επίσης απαιτείται να συνοδεύουν το προσφερόμενο
είδος.
7. Η παράδοση και παραλαβή των αναλυτών θα γίνει στους χώρους του Νοσοκομείου και ο
προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση των προσφερομένων
ειδών χωρίς καμία
επιβάρυνση του Νοσοκομείου το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης
8. Για το χρονικό διάστημα της σύμβασης, σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή η εταιρία
οφείλει να αποστείλει ειδικευμένο τεχνικό για την αποκατάσταση κάθε βλάβης. Το χρονικό
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αυτό διάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις (24) ώρες. Τα αίτια της
βλάβης θα προκύπτουν από έγγραφο ή δελτίο τεχνικού ελέγχου του προμηθευτή που θα
προσυπογράφεται από εκπρόσωπο του τεχνικού τμήματος ή του εργαστηρίου του
Νοσοκομείου.
Οι ως άνω υποχρεώσεις του προμηθευτή ισχύουν εφόσον η βλάβη που έθεσε εκτός
λειτουργίας τον αναλυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου ή σε γεγονότα
ανωτέρας βίας ή βλάβες δικτύων, για τα οποία δεν ευθύνεται ο προμηθευτής.
9. Για το χρονικό διάστημα της σύμβασης, σε περίπτωση βλάβης και επισκευής του αναλυτή
εκτός Νοσοκομείου και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, η εταιρία οφείλει να το
αντικαταστήσει με δικό της ίδιου τύπου. Τα αίτια της βλάβης θα προκύπτουν από έγγραφο ή
δελτίο τεχνικού ελέγχου του προμηθευτή που θα προσυπογράφεται από εκπρόσωπο του
τεχνικού τμήματος ή του εργαστηρίου του Νοσοκομείου.
10. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης του εξοπλισμού σε περίπτωση
βλάβης ή σ ε περίπτωση κυκλοφορίας μηχανήματος νέας τεχνολογίας, κατά την διάρκεια ισχύος
της σύμβασης
11. Οι επισκέψεις των τεχνικών της εταιρείας θα καταχωρούνται ενυπογράφως σε ξεχωριστό για
κάθε αναλυτή βιβλίο, θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Στο βιβλίο αυτό θα
καταχωρούνται επίσης ενυπογράφως δυσλειτουργίες ή βλάβες (και οι χρονικές στιγμές που
παρατηρήθηκαν) από τους χειριστές του Νοσοκομείου.
12. Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και στον
επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την ημερομηνία που θα
οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.
13. Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης και
στον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί
υπερβαίνουν την τετραετία από την ημερομηνία κατασκευής τους.
14. Είδη τα οποία δεν εξαντλούν το χρόνο χρήσης τους στον αναλυτή , αντικαθίστανται χωρίς
χρέωση από τον προμηθευτή.
15. Ανά εξάμηνο θα γίνεται απολογιστικός έλεγχος της λειτουργίας των αναλυτών από
τριμελή επιτροπή , η οποία θα απαρτίζεται από δύο μέλη του Νοσοκομείου κι έναν εκπρόσωπο
της εταιρείας. Η επιτροπή θα ελέγχει τον αριθμό των εξετάσεων, τα υλικά που καταναλώθηκαν
και τα υλικά που θα υπάρχουν σε stock στο Νοσοκομείο. Τέλος, θα συντάσσει το αντίστοιχο
πρακτικό προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για τυχόν έκδοση πιστωτικού
τιμολογίου.
16. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση της αναβάθμισης του λογισμικού του εξοπλισμού και
της σύνδεσής του με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης .
17. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση της τήρησης ελαχίστου αποθέματος ανταλλακτικών κι
αναλωσίμων υλικών εντός του Νοσοκομείου
Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρ. 218/2020 διακήρυξης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. H κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει με κριτήριo κατακύρωσης τηv ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για τα ζητούμενα είδη της διακήρυξης. Για την επιλογή
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές
που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός
των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης, προμηθευτή, η προσφορά του οποίου
κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα .

Α/Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ
ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Βαθμοί: 100 ελάχιστο,
120 μέγιστο

Α. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Α.1. ΑΝΑΛΥΤΕΣ :

Α. 1. α.

Α. 1. β.

Ποιότητα,
Τεχνολογία,
αξιοπιστία λειτουργίας

απόδοση,
30%

Λειτουργικότητα, απλότητα κι ευκολία χειρισμού

20%

Α.2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ :
Α. 2. α.

Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τους
αναλυτές,
ακρίβεια/αξιοπιστία
κι
επαναληψημότητα αποτελεσμάτων

10%

Α. 2. β.

Διάρκεια χρήσης – συνθήκες συντήρησης

5%

Α. 2. γ.

Συσκευασία (καταλληλότητα – σημάνσεις)

5%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α ΟΜΑΔΑΣ

70%

Β. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΚΑΛΥΨΗΣ
Β.1.

Εκπαίδευση προσωπικού – χειριστών για
τον αναλυτή

10%

Β.2.

Παρεχόμενες εγγυήσεις για τεχνική υποστήριξη
σε ανταλλακτικά κι εργασία , επισκέψεις για:
προληπτική
συντήρηση,
εμπέδωση
της
εκπαίδευσης,
επίλυση
αποριών,
παρακολούθηση
του
μηχανήματος,
τηλεφωνική κάλυψη.

20%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β ΟΜΑΔΑΣ

30%

ΣΥΝΟΛΟ Α & Β ΟΜΑΔΑΣ

100%

Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών, κατατάσσονται σε δύο
ομάδες: Α. Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης Β. Ομάδα Τεχνικής
Υποστήριξης και Κάλυψης, Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που
ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των
ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Για κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται ειδικότερα ο επί
μέρους συντελεστής βαρύτητας, ώστε το άθροισμά τους, για κάθε ομάδα, να ισούται με τον
καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων
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βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων
των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι
απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το
γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η
συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών
όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται
από 100 έως 120 βαθμούς. Συγκριτική τιμή: Προσφερθείσα τιμή εξέτασης επί την αντίστοιχη
ποσότητα όπως αυτή προκύπτει από τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. Πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής
προσφοράς συνολικά των εξετάσεων του πίνακα (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. Λ=
Συγκριτική Τιμή/ Σταθμισμένη Βαθμολογία. Θα γίνει κατακύρωση στον προμηθευτή που
έχει καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τις ζητούμενες
εξετάσεις.
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρ. 218/2020 διακήρυξης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να συνοδεύεται από πίνακες
ανάλυσης

συνολικού κόστους ανά εξέταση, περιλαμβανομένων των αντιδραστηρίων και

παντός είδους απαιτουμένων αναλωσίμων για την διενέργεια της κάθε εξέτασης, σύμφωνα με
τους κάτωθι πίνακες.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ …………./2020 του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………………………………….
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Ο πίνακας αφορά αντιδραστήρια

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Α/Α
ΕΙΔΟΥ
Σ
ΔΙΑΚΗ
ΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕ
ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤ
ΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣ
ΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΣΚΕΥ
ΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑ
ΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ/ΣΥ
ΣΚ
ΑΝΤΙΔΡ
ΑΣΤΗΡΙ
ΟΥ
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ΕΞΕΤ
ΑΣΕΙΣ
/
ΣΥΣΚ
ΕΥΑΣΙ
Α
ΑΝΤΙ
ΔΡΑΣ
ΤΗΡΙ
ΟΥ

ΑΠΑΙ
ΤΟΥΜ
ΕΝΟΣ
ΑΡΙΘ
ΜΟΣ
ΣΥΣΚ
ΕΥΑΣΙ
ΩΝ
ΑΝΤΙ
ΔΡΑΣ
ΤΗΡΙ
ΟΥ

ΚΟΣΤ
ΟΣ
ΑΝΤΙ
ΔΡΑΣ
ΤΗΡΙ
ΩΝ /
ΕΞΕΤ
ΑΣΗ
(ΑΡΙΘ
ΜΗΤΙ
ΚΩΣ)
ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ
ΑΠΑΙ
ΤΟΥΜ
ΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ
ΜΟΥ
ΣΥΣΚ
ΕΥΑΣΙ
ΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
/ ΕΞΕΤΑΣΗ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)*

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙ
ΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΡΙΘΜΟ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Ο πίνακας αφορά Controls, Calibrators και πάσης φύσεως αναλώσιμα πλήν
αντιδραστηρίων.

Α/Α
ΕΙΔΟΥΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞ
ΗΣ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ
ΕΞΕΤΑ
ΣΕΩΝ

ΕΙΔΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΑΝΑΛΩ
ΣΙΜΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙ
ΜΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗ
ΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΑΙΤ
ΟΥΜΕ
ΝΟΣ
ΑΡΙΘΜ
ΟΣ
ΣΥΣΚΕ
ΥΑΣΙΩ
Ν
ΑΝΑΛ
ΩΣΙΜΩ
Ν
ΥΛΙΚΩ
Ν

ΤΙΜΗ/
ΣΥΣΚ.
ΑΝΑΛ
ΩΣΙΜ
ΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙ
Σ/
ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙ
ΜΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑΛΩΣ
ΙΜΟΥ /
ΕΞΕΤΑΣ
Η
ΑΡΙΘΜΗ
ΤΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑΛΩΣΙ
ΜΟΥ /
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΟΛΟΓΡΑΦ
ΩΣ*

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩ
Ν ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΡΙΘΜΟ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚ
ΩΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Ο πίνακας αφορά την τιμή εξέτασης συνολικά

Α/Α
ΕΙΔΟΥΣ
ΔΙΑΚΗ
ΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩ
Ν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚ.

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕ
ΥΑΣΙΑ

ΕΞΕ
ΤΑΣ
ΕΙΣ
ΑΝΑ
ΣΥΣ
ΚΕΥ
ΑΣΙ
Α

ΚΟΣΤΟ
Σ
ΑΝΤΙΔ
ΡΑΣΤΗ
ΡΙΟΥ
/ΕΞΕΤΑ
ΣΗ

ΚΟΣΤ
ΟΣ
ΑΝΑ
ΛΩΣΙ
ΜΩΝ
/ΕΞΕ
ΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΛ
ΙΚΗ
ΤΙΜΗ
/ΕΞΕΤΑ
ΣΗ
ΑΡΙΘΜ
ΗΤΙΚΩ
Σ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ /
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ*

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚ
ΩΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Τόπος ………., Ημερομηνία …… /……. /2020
Για την εταιρεία
(Ονομ/μο - Υπογραφή)
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρ. 218/2020 διακήρυξης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
………………………
Α/Α
1)
2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

3)
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρ. 218/2020 διακήρυξης
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ με αριθμ.:……………
Ποσού : ………………………… συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………………..
Στο Διδυμότειχο Ν. Έβρου, σήμερα …………………………… μεταξύ των συμβαλλομένων:
αφενός Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείου Διδυμοτείχου
που εδρεύει στο Διδυμοτείχο – 25ης Μαΐου 152 – Διδυμότειχο, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου
997162988, υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδος και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσας από τον/την …………….. ……………………… και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα
σύμβαση ως «το Νοσοκομείο» και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία …………………………………….
με ………………………….της Δ.Ο.Υ. ……………………………….. (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο») που εδρεύει
……………………………………………. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ.
…………………………………………. της εταιρείας , κάτοικο …………………………………
αφού έλαβαν υπόψη ότι:
Α. διενεργήθηκε …………………………………………………….………… σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την
Συμφερότερη Προσφορά
, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου
……………………………………….,
προϋπολογισθείσας δαπάνης ……………………………………€ με ΦΠΑ ,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……………………/2020 διακήρυξη αυτού. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω
διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή με την αρ. ……………………………… απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου Νοσοκομείου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
Β.
Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο
Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να
εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με
………………………………………., όπως αναφέρεται παρακάτω :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… Ο αναγραφόμενος αριθμός εξετάσεων είναι ενδεικτικός και έχει
προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση κατά τα
προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις εξετάσεις αυτές ή τον
προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες τους, όπως αυτές θα
διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.
1.2. Τα υπό προμήθεια υλικά θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την από ………………………. τεχνική και οικονομική
προσφορά του Προμηθευτή (εισερχ. αρ. πρωτ. προσφοράς ……………………………), που θεωρούνται στο
σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας .
1. 3. Η υπηρεσία δεν θα δεχτεί ουδεμία διαφοροποίηση στις τιμές που κατακυρώθηκαν από τα
αποτελέσματα της με αρ. διακ. ………………………………., για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της
σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία
1.4. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης και των προσφερομένων τιμών θα ισχύει για δώδεκα μήνες, από
……………………………έως …………………………….
1.5. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρατείνει
μονομερώς τη σύμβαση για ακόμα ένα έτος από την …………….. έως την …………….., με έγγραφη
δήλωσή του που απευθύνεται στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της σύμβασης.
1.6. H δαπάνη για την προμήθεια της δημοπρατούμενης προμήθειας θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του Γ.Ν. Διδυμοτείχου.
1.7. Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε περιφερειακό επίπεδο,
η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Νοσοκομείο.
1.8. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή Υ.Πε ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική προμήθεια στο
Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις
ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή
μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.
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1.9. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο προμηθευτής στις περιπτώσεις
αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των
συμβατικών ποσοτήτων.
1.10. Εάν κατά την διάρκεια της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής μετά από διαγωνισμό
νέος προμηθευτής , η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης.
1.10. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου διαγωνισμού το γεγονός αυτό
δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή υπαναχώρησης από αυτήν του προμηθευτή.
1.11. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
2.1. ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2.1.1. Η παράδoση του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο εγκατάστασής του στο Νοσοκομείο το
αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με έξοδα και
ευθύνη του προμηθευτή.
2.1.2. Η oριστική παραλαβή του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό
αυτό από το Νοσοκομείο και μετά από δοκιμαστικό διάστημα λειτουργίας τριάντα (30) ημερών.
2.2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
2.2.1. Η παράδοση των αναλωσίμων υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εξετάσεων θα
γίνεται τμηματικά εντός πέντε (5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από το Φαρμακείο του
Νοσοκομείου και σε ποσότητες που θα καλύπτουν τις ανάγκες ενός μηνός του Νοσοκομείου. Σε περιπτώσεις
παραγγελιών για κάλυψη μεγαλύτερων αναγκών του ενός (1) μηνός η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται
εντός είκοσι (20) ημερών.
2.2.2. Σαν τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι αποθήκες του Φαρμακείου του Νοσοκομείου, με έξοδα,
ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή και με βάση την ισχύουσα διαδικασία παραλαβής τους.
2.2.3. Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνεται εντός της ίδιας ημέρας, με τη παράδοσή τους στο
Φαρμακείο. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που
προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει μαζί
με τα υλικά εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο με οδηγίες χρήσης και
συντήρησης αυτών στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθημα, το οποίο
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της προμήθειας.
2.2.4
Οι προς προμήθεια ποσότητες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία
(Τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το προς προμήθεια είδος, κ.λπ.). Ο προμηθευτής
υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης κι
ότι άλλο κριθεί αναγκαίο και του ζητηθεί από την Υπηρεσία.
2.3. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου. Κατά τη διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, ο προμηθευτής. Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η επίδειξη της λειτουργίας τους,
η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της
συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους
όρους της σύμβασης, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους (εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από
την Υπηρεσία) και η διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων που αφoρoύv την ιατρική ασφάλεια, τα
τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υλικών, για όσες ημέρες παραστεί αναγκαίο. Για το σκοπό
αυτό, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό του, εφόσον του ζητηθεί.
Έπειτα η επιτροπή μπορεί να παραλάβει το υλικό ή να το παραλάβει με παρατηρήσεις ή να απορρίψει. Σε κάθε
περίπτωση συντάσσει πρακτικό και συνεχίζει κατά περίπτωση με τα όσα ορίζει το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
2.4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των
υλικών μπορεί να παρατείνεται κατά διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που
συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
2.5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του
Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί
σχετικό αίτημα από τον προμηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που
συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
2.6. Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται πιο
πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.7. Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
2.8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον
αριθμό της σύμβασης κι ότι άλλο κριθεί αναγκαίο και του ζητηθεί από την Υπηρεσία
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ΑΡΘΡΟ 3ο
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
3.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα υπογράψει τηv
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε
στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν.
3.2. Με τηv ίδια διαδικασία o προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo
παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.
3.3. Ο προμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση,
εφόσον:
3.3.1. Η σύμβαση δεv υπογράφηκε ή τo υλικό δεv φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αvτικαταστάθηκε με
ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.
3.3.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.
3.4. Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί vα του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης τoυ υλικού μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας της απόφασης
κήρυξης έκπτωτου, πέραν της oπoίας oυδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απoρριφθέvτoς υλικού
γίνεται δεκτή.
3.5. Στov προμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ
oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
3.6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o προμηθευτής
ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη
εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
3.6.1 Αν ο προμηθευτής διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου την σύμβαση, πριν
την ημερομηνία λήξεως του χρόνου ισχύος της καθώς και των παρατάσεών της, υποχρεούται στην
καταβολή προς το Νοσοκομείο ποινικής ρήτρας το ύψος της οποίας θα αποφασισθεί μετά από
σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Σε μια τέτοια περίπτωση το Νοσοκομείο θα δικαιούται
ελεύθερα να προμηθευτεί τα είδη από την ελεύθερη αγορά και θα δικαιούται να αξιώσει από τον
έκπτωτο προμηθευτή την τυχόν προσήκουσα διαφορά τιμής.
3.6.2. Σε περίπτωση ελλείψεων ή παραλείψεων ή πλημμελούς εφαρμογής τον όρων της σύμβασης, θα
επιβάλλεται στον προμηθευτή πρόστιμο, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της ζημιάς
παρακρατούμενη από την αμοιβή του μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Σε
περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται διατηρουμένου του δικαιώματος
καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου.
Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση,
κηρύσσοντας τον προμηθευτή έκπτωτο και να αξιώσει αποζημίωση.
3.7. Στον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί
ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται
για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και
ελέγχου του προμηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
1. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του
εργοστασίου του προμηθευτή.
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
3. Πλημμύρα.
4. Σεισμός.
5. Πόλεμος.
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο φορέα τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του εν λόγω έργου, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του
προσφορά.
Η πληρωμή θα γίνεται κατά μήνα με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών
που προσέφερε η εταιρεία μετά την οριστική παραλαβή αυτών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση παραλαβής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών
κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο
ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία
υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από το Νοσοκομείο εξήντα (60)
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
συμβασιούχο.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί κατά την
ελεγκτική διαδικασία και β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν
προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη
έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων
από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων που αφορούν στην εξόφληση των
φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. Η
αμοιβή του αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
1
Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας.
2
Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται κράτηση
0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχής, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβασης (άρθρο 4ο του Ν.4013/2011
όπως ισχύει).
3
Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται κράτηση 0,06% η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 350 του Ν.4412/2016
όπως ισχύει)
4
Υπέρ του Δημοσίου επιβάλλεται κράτηση 0,02% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας
εκτός φπα, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (άρθρο 36 ο
του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

2%
0,07%

0,06%

0,02%

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας
των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, το Νοσοκομείο έχει τις εξής ειδικές υποχρεώσεις, ως
προς ό,τι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια υλικού:
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α) Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του υλικού και το χειρισμό του από κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό.
β) Να προφυλάσσει τον εξοπλισμό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα
υπαλλήλων του Νοσοκομείου ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη,
υπερβολική ζέστη κ.λ.π.).
γ) Να γνωστοποιεί στον Προμηθευτή οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας
του εξοπλισμού, χωρίς να προβαίνει μονομερώς σε οποιαδήποτε προσθήκη – παρέμβαση ή
τροποποίηση στο υλικό, αλλαγή εξαρτημάτων κ.λ.π., παρά μόνον έπειτα από προηγούμενη σχετική
συνεννόηση με τον Προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο προμηθευτής δεν αποκαλύπτει
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της
υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με
τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή της ως άνω υποχρέωσής
του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες – το υπό ανάθεση έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να
συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή
και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της
συναίνεση.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
9.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, Το Νοσοκομείο και ο Προμηθευτής
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με
τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια .
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την
Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην
παραπάνω παράγραφο.
9.2. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της διακήρυξης του
διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις και οι τροποποιήσεις
αυτών, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων
δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού
Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
9.3. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον
εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
9.4. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία ίδια (3) πρωτότυπα, και αφού
διαβάσθηκαν , βεβαιώθηκαν νόμιμα και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο
κατατέθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Διδυμοτείχου
και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
10.1. Το υπό προμήθεια είδος πρέπει να είναι πληροί τους ευρωπαϊκούς ή/ και διεθνείς κανόνες για την
ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
10.2. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ
αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’
εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε
Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
10.3. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν
αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη
του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και γ) οι
διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
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10.4. κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

…………………………………….

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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