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              ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
       4θ Υ.ΡΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΑΚΘΣ 
   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                      
       

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  22-03-2022 
Τμιμα:    Οικονομικοφ  
Γραφείο:  Ρρομθκειϊν 
Ρλθροφ.: Ντινοφδθ Χρφςα 
Ταχ.Δ/νςθ:  25θσ Μαΐου 152  
Τθλζφωνο:  25533 50329 
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ  Α. 2431/2022    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΘΔΘΣ:157911 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Για τθν ανάδειξθ προμθκευτι αντιδραςτθρίων κι αναλωςίμων με ταυτόχρονθ παραχϊρθςθ από τον 

προμθκευτι ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ δφο (2) αναλυτϊν  για τθ διενζργεια βιοχθμικϊν εξετάςεων ςτο 

μικροβιολογικό εργαςτιριο  του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου (33696200-7), για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν με 

δικαίωμα παράταςθσ ζνα (1) ζτοσ, ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 360.000,00€ με ΦΡΑ και 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ προςφορά.   

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ θ ςυμφερότερθ προςφορά  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ 
ΕΣΘΔΘΣ  

Θμερομθνία: 22θ Μαρτίου 2022  
Θμζρα:  Τρίτθ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θμερομθνία: 22θ Μαρτίου 2022  
Θμζρα:  Τρίτθ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θμερομθνία: : 9θ Μαΐου 2022   
Θμζρα: Δευτζρα  κι ϊρα 15:00 μ.μ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Θμερομθνία: : 12θ Μαΐου 2022   
Θμζρα: Ραραςκευι  κι ϊρα 10:00 π.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανάδειξθ προμθκευτι αντιδραςτθρίων κι αναλωςίμων 
με ταυτόχρονθ παραχϊρθςθ από τον προμθκευτι 
ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ (2) αναλυτϊν  για τθν διενζργεια 
βιοχθμικϊν εξετάςεων ςτο Μικροβιολογικό Εργαςτιριο. 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΡΑΝΘ 

Τριακόςιεσ εξιντα χιλιάδεσ με φπα (360.000,00€) ιτοι 
διακόςιεσ ςαράντα χιλιάδεσ ευρϊ με φπα (240.000,00€) 
για τθν ςφμβαςθ δφο ετϊν και εκατόν είκοςι  χιλιάδεσ 
με φπα (120.000,00€) για τθν ετιςια παράταςθ. 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Δφο (2) ζτθ με δικαίωμα παράταςθσ ενόσ (1) ακόμθ 
ζτουσ 

ΑΔΑ: Ψ2Δ94690Β9-1ΟΒ
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 997162988 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ 25θσ Μαΐου 152 

Ρόλθ Διδυμότειχο 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 68300 

Χϊρα GR Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL511 

Τθλζφωνο 2553 350329 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ντινοφδθ Χρφςα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.did-hosp.gr 

 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου  και ανικει ςτθν 4θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια 
Μακεδονίασ Θράκθσ. 

   

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

Εφαρμοςτζο Εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό Δίκαιο όπωσ αυτό ιςχφει κατά τθν θμερομθνία προκιρυξθσ 
του Διαγωνιςμοφ. 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: https://did-hosp.gr/ 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : http://www.promitheus.gov.gr 
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο τακτικόσ προχπολογιςμόσ του Νοςοκομείου. Θ 
δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.:1359 ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022, 2023 και 2024,  του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου.  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  2241/16-03-2022 για τθν ανάλθψθ 
υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2022  και ζλαβε α/α 218 καταχϊρθςθσ  
ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του Νοςοκομείου Διδυμοτείχου 
(ΑΔΑ:ΨΗΘΦ4690Β9-1ΓΜ).  

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι Ανάδειξθ προμθκευτι αντιδραςτθρίων κι αναλωςίμων με ταυτόχρονθ 
παραχϊρθςθ από τον προμθκευτι ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ (2) αναλυτϊν  για τθν διενζργεια βιοχθμικϊν 
εξετάςεων ςτο Μικροβιολογικό Εργαςτιριο, για δφο  (2) ζτθ με δικαίωμα παράταςθσ ενόσ (1) ζτουσ, 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 360.000,00€ με φπα (120.000,00€ με φπα/ ζτοσ). 

Αναλυτικι περιγραφι και τεχνικζσ προδιαγραφζσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 33696200-7. 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 360.000,00€ με φπα ιτοι 

240.000,00€ για τθν ςφμβαςθ δφο ετϊν και 120.000,00€ για τθν ετιςια παράταςθ. 

Θ διάρκεια τθσ προμικειασ αντιδραςτθρίων  ορίηεται ςε δφο (2) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με 

δικαίωμα παράταςθσ  δϊδεκα (12) μινεσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ.  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ: 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωςθσ και εκςυγχρονιςμοφ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ.  

 Τισ διατάξεισ του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προμθκειϊν Νοςοκομείων και 
λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ και άλλεσ διατάξεισ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Τισ διατάξεισ του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005),  περί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ. 

 Τισ διατάξεισ του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α’/09-02-2007), περί Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν 
προςϊπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ. 
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 Τισ διατάξεισ του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Ρρομθκειϊν Φορζων εποπτευόμενων 
από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ, κακϊσ και τισ 
τροποποιιςεισ αυτοφ. 

 Τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
‘Ρρόγραμμα Διαφγεια’ και άλλεσ διατάξεισ». 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 του Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α/09-03-2021), «Εκςυγχρονιςμόσ απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ 
άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

 το ΡΡΥΦΥ 2021  για το  Γ.Ν. Διδυμοτείχου εγκρίκθκε προχπολογιςμόσ φψουσ 120.000,00€ για τθν 
προμικεια αντιδραςτθρίων και αναλωςίμων για τθ διενζργεια βιοχθμικϊν εξετάςεων ςτο 
μικροβιολογικό εργαςτιριο του Γ.Ν. Διδυμοτείχου. 

 -τθν Θ.6ο/Δ.Σ. 5ο/28-02-2022 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου ζγκριςθ 
ςκοπιμότθτασ και διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, για τθν προμικεια 
αντιδραςτθρίων και αναλωςίμων διενζργειασ βιοχθμικϊν εξετάςεων,  cpv 33696200-7,  για δφο ζτθ με 
δικαίωμα παράταςθσ ζνα ζτοσ, ςυνολικισ ενδεικτικισ δαπάνθσ 360.000,00€ με φπα (240.000,00€ για 
τα δφο πρϊτα ζτθ και 120.000,00€ για τθν παράταςθ). 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 09θ Μαΐου 2022  και ϊρα 15:00 μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  157911 
και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον παρακάτω Ελλθνικό Τφπο, τθν 18/02/2022 
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. Εφθμερίδα Ελεφκερθ Θράκθ 

2. Εφθμερίδα Θ γνϊμθ 

3. Εφθμερίδα Μεκόριοσ 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):   https://did-hosp.gr/  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://did-hosp.gr/
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Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων, τθσ διακιρυξθσ, αυτισ κακϊσ και απαναπροκθρφξεων, ςτον Ελλθνικό Τφπο 
βαρφνει τον προμθκευτι.  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ περίλθψθ διακιρυξθσ (ΑΔΑ: 92ΛΦ4690Β9-Μ4Ξ) 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 

ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 

είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 

οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 

χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

  

Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ.  

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

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι..  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
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αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρων..   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ  
1.420,00 ευρϊ.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ 
λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  
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2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ. 

2.2.3.4. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 
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2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ να προςκομίςουν ςτοιχεία προσ απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειάσ 
τουσ. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να αναγράφουν ςτθν αναλυτικι προςφορά τουσ ότι εκπλθρϊνουν τουσ 
όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Νοςοκομείου και ότι τισ αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.  
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2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Σφμφωνα με το παράρτθμα των προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ. 

  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ  αναγκαίουσ 
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.   

 Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

ΑΔΑ: Ψ2Δ94690Β9-1ΟΒ







 

Σελίδα 16 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ διακιρυξθσ, το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ  με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του. 

 

ΑΔΑ: Ψ2Δ94690Β9-1ΟΒ







 

Σελίδα 17 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ).  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 

ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 

ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 

παράγραφο 2.2.3.1. 

β)  Για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2.και 2.2.3.4., περίπτωςθ  β’,πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 

ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει  εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι του.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2. α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του προςφζροντοσ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι 
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διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον 

αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

 Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων . 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςθσ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 

(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 

ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν, πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 

ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από Υπεφκυνθ Διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 

απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι όπου τα 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1. και 2.2.3.2. περιπτϊςεισ α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 

2.2.3.4., τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 

μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από Υπεφκυνθ Διλωςθ του ενδιαφερομζνου 

ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3..1 και 2.2.3.2. περιπτϊςεισ α’ 

και β’, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται 

διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του Ν. 

4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, Υπεφκυνθ Διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 

φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία . *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι του κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία 
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
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Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία.  

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005»και 
 
ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
 B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο .  

Επιςθμαίνεται ότι τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 

εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. Εκτόσ κι εάν, 

ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
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Β.3.  Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6. οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν  πλιρθ κατάλογο ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ παρόμοιων ι ίδιων 
αναλυτϊν που ζχουν εγκαταςτακεί ςτθν Ελλάδα,  κακϊσ και οι παραλιπτεσ (Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ τομζα).  

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  τα εν ιςχφ 
ηθτοφμενα πιςτοποιθτικα. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ 
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν 
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 

τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 

μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

 

 

 Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  
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Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.  

     Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνον οι προςφορζσ που ζχουν 
κρικεί ωσ τεχνικά αποδεκτζσ και ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. Θ προθγοφμενθ 
ςυμβατικι ςυμπεριφορά του προμθκευτι αποτελεί ςτοιχείο που ςυνεκτιμάται.  

    Τα κακoριςμζvα ςτοιχεία αξιολόγθςθσ τθσ πρoςφoράσ, εκτόσ από τα οικονομικά, κατατάςςovται ςε δφο 
ομάδεσ, ιτοι: 

 Ομάδα Αϋ (Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ και Απόδοςθσ), ςτθν οποία περιλαμβάνονται 
τα ςτοιχεία που αφοροφν τθ ςυμφωνία των προςφερόμενων ειδϊν προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
τθσ διακιρυξθσ. 

 Ομάδα Βϋ (Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Κάλυψθσ), ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία που αφο-
ροφν τθν εκπαίδευςθ προςωπικοφ χειριςτϊν ςτον αναλυτι, εγγυιςεισ  τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε 
ανταλλακτικά κι εργαςία ςτουσ αναλυτζσ. 

Για τισ ανωτζρω δφο ομάδεσ ορίηεται ςυντελεςτισ βαρφτθτασ 70% για τθν ΟΜΑΔΑ Αϋ και 30% για τθν 
ΟΜΑΔΑ Βϋ. Οι ανωτζρω δφο ομάδεσ και τα ςτοιχεία αξιολόγθςθσ που περιλαμβάνουν, φαίνονται ςτον 
πίνακα κριτθρίων του παραρτιματοσ Ε τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στον ίδιο πίνακα ορίηονται επίςθσ ο 
ςυντελεςτισ βαρφτθτασ των επί μζρουσ ςτoιχείωv κάκε ομάδασ και θ βακμoλoγία των ςτoιχείωv που 
τθν απαρτίηoυv. 

   Θ βακμολόγθςθ τθσ προςφοράσ με βάςθ τα κακοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ, γίνεται ςφμφωνα με 
τον τρόπο που ορίηεται ςτθ διακιρυξθ. Ειδικότερα, κάκε επιμζρουσ ςτοιχείο εκάςτθσ ομάδασ κριτθρίων 
βακμολογείται ωσ εξισ: 

    Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία των ομάδων βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ 

 Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που 
καλφπτονται ακριβϊσ όλοι οι απαράβατοι όροι. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν 
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθν βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε 
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο 
ομάδων. 

 Θ τελικι βακμoλoγία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται  από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. 
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     Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τo μικρότερο 
λόγo τθσ τιμισ πρoςφoράσ (ςυγκριτικισ) προσ τθ βακμoλoγία τθσ.  

     Ρρoςφoρά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαρά-
δεκτθ, μετά από πρoθγoφμεvθ γvωμoδότθςθ τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. 

     Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,  
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

     Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ (άρκρο 90 Ν. 4412/2016) τελικόσ 
ανάδοχοσ κα επιλεγεί ο ανάδοχοσ με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ 
ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν τεχνικι προςφορά κα επιλεγεί ο ανάδοχοσ με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμόδιου 
γνωμοδοτικοφ ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 
(Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ).  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», 
ςτον οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
 
 2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 
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Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
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ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:  

α. Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κατά το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 φψουσ 2%, επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ,  μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει  
τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου *.pdf και 
προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι 
(πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.  

 
β. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ςυμπλθρωμζνο από τον ςυμμετζχοντα.  
 
γ. Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ, υπογεγραμμζνθ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
διακιρυξθσ, ςτθν οποία  κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και κα δθλϊνεται ότι: 

 Ο προςφζρων διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (ειδικευμζνο προςωπικό κ.λ.π.) για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

 δεν ζχουν επιβλθκεί πράξεισ επιβολισ προςτίμου ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό 
διάςτθμα δφο (2) ετϊν  πριν τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, 
ςφμφωνα με τθν περ. γ του  άρκρου 73 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.4488/2017. 

 αποδζχεςτε πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κι ζχετε λάβει πλιρθ 
και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ αυτϊν. 

 παραιτείςτε από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ του 
Νοςοκομείου για αναβολι ι ακφρωςθ ι ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 106 
του Ν.4412/2016. 

 ςυμμετζχετε με μία μόνο προςφορά ςτο διαγωνιςμό. 

 αναλαμβάνετε τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν, 
κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ μασ ςφμφωνα με το άρκρο 80 του Ν.4412/2016 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 

δ. Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ: - Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου 
(Επαγγελματικοφ, Βιοτεχνικοφ κ.λ.π.) με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι του ςυμμετζχοντοσ ς’ αυτό, 
ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια Αρχι, - το Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του (για 
διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), - ευκρινι φωτοαντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του 
διαγωνιηόμενου και των εγγράφων τροποποιιςεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και ζγγραφα από τα 
οποία πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που 
ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ 
νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι 
των εταιριϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου.  
 

ε. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ,  εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με 
αντιπρόςωπο / εκπρόςωπό τουσ. 
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Τα παραπάνω δικαιολογθτικά κα πρζπει να υποβλθκοφν ςε μορφι αρχείου .pdf  θλεκτρονικά και ςτον 
τίτλο να ζχουν τα γράμματα με τα οποία ηθτοφνται. Ραράδειγμα: α.Εγγυθτικι επιςτολι, β. 
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, γ. Υπεφκυνθ Διλωςθ κλπ. 

 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  I τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα.  

 

 

1. Αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ (ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ), με το οποίο δίνονται αναλυτικζσ 
απαντιςεισ ςε όλα τα ςθμεία των Τεχνικϊν  και των ειδικϊν και απαράβατων όρων Ρροδιαγραφϊν 
(ΡΑΑΤΘΜΑ Ι) ςφμφωνα με όςα αναλυτικά ορίηονται ςτθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 
 
 
2. Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ, υπογεγραμμζνθ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
διακιρυξθσ, ςτθν οποία  κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και κα δθλϊνεται ότι: 

2.1.  ότι διακζτετε κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (ειδικευμζνο προςωπικό, τεχνικά μζςα κ.λ.π.) για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Σε περίπτωςθ που ςτθρίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων ςφμφωνα με το άρκρο 78 του Ν.4412/2016 να αναφερκεί. 
2.2. ότι τα προςφερόμενα είδθ ικανοποιοφν τουσ ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ, 
φζρουν ςιμανςθ CE  
 όςον αφορά τα  in vitro διαγνωςτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ςφμφωνα με τθν Οδθγία  
98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro 
διαγνωςτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπωσ ζχει ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία με τθν 
Κοινι Υπουργικι απόφαςθ  ΔΥ8δ/Γ.Ρ. οικ. 3607/892/2001/ΦΕΚ Β 1060/10-8-2001 κι  ζχει τροποποιθκεί  
με το άρκρο 25 τθσ ΚΥΑ ΔΥβδ/Γ.Ρ. οικ. 130648/30-8-2009 (ΦΕΚ Β 2198/2-10-2009)  
  όςον αφορά τα  ιατροτεχνολογικά προϊόντα ςφμφωνα με τθν Οδθγία  2007/47/EΟK του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Σεπτεμβρίου 2007, θ οποία τροποποιεί τθν 
οδθγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπωσ ζχει ενςωματωκεί ςτθν 
Ελλθνικι Νομοκεςία  με τθν Κοινι Υπουργικι απόφαςθ  ΔΥ8δ/Γ.Ρ. οικ. 130648/30-08-2009 (ΦΕΚ 
Β2198/2-10-2009). 
2.3.  ότι ςυμμορφϊνεςτε με τισ απαιτιςεισ μεταφοράσ, αποκικευςθσ, διατιρθςθσ και γενικά 
διακίνθςθσ των προςφερόμενων ειδϊν και διακζτετε βεβαίωςθ αρμόδιασ Αρχισ ι Κοινοποιθμζνου 
Οργανιςμοφ, από τθν οποία προκφπτει ότι ςυμμορφϊνεςτε με τθν ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ. 1348 Υπουργικι 
Απόφαςθ «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων» (ΦΕΚ 32/16-1-04), κακϊσ και τθν ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ. 92334 Υπουργικι Απόφαςθ «Τροποποίθςθ 
τθσ ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ. 1348/2004 Υπουργικισ Απόφαςθσ «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ 
πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» (ΦΕΚ 1459/22-9-04). 

2.4.   ότι ο ανάδοχοσ κι ο καταςκευαςτισ (εφόςον είναι διαφορετικζσ εταιρείεσ) του προϊόντοσ διακζτουν 
πιςτοποίθςθ από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθ  διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με το 
διεκνζσ πρότυπο EN ISO 9001:2000, ΕΝ ISO 13485:2007 (ι όποιο ιςοδφναμο πρότυπο αφορά τθν 
προκθρυςςόμενθ προμικεια).  

2.5. ότι μπορείτε να λάβετε όλα τα αναγκαία μζτρα απόςυρςθσ του προϊόντοσ από τθν αγορά, ςε 
περίπτωςθ που θ χριςθ του κζςει ςε κίνδυνο τθν υγεία ι και τθν αςφάλεια των χρθςτϊν ι 
ενδεχομζνωσ και άλλων προςϊπων, κακϊσ και τθν αςφάλεια πραγμάτων και εξοπλιςμοφ. 
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2.6.  ότι εγγυάςτε κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ  ςφμβαςθσ τθν προςφερόμενθ ποιότθτα των υλικϊν, τθν 
καταλλθλότθτά τουσ για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται και γενικά τθν ανταπόκριςι τουσ ςτισ 
τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και ότι αναλαμβάνετε τθν υποχρζωςθ να διακζςετε 
εξειδικευμζνο υπάλλθλο, ο οποίοσ κα επιδείξει ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου, εφόςον απαιτείται, 
τον τρόπο λειτουργίασ και χειριςμοφ των ειδϊν, κακϊσ και τα προςτατευτικά μζτρα για τθν αςφάλεια 
του προςωπικοφ, των αςκενϊν και των εγκαταςτάςεων του Νοςοκομείου. 

2.7. ότι  εγγυάςτε ότι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα διακζτετε επαρκι ποςότθτα υλικϊν, ϊςτε 
να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία του Νοςοκομείου, για το οποίο προορίηονται τα υπό 
προμικεια είδθ. 

 
5. κατάςταςθ  με όλα τα προςφερόμενα είδθ για τθν εκτζλεςθ των εξετάςεων αναλυτικά χωρίσ να 
αναγράφετε  το κόςτοσ αυτϊν, ςφμφωνα με παράρτθμα IV τθσ διακιρυξθσ. Θα κατατεκεί ζνασ πίνακασ 
που κα αφορά τισ ποςότθτεσ τθσ ςφμβαςθσ δφο ετϊν. Δεν απαιτείται να ςυμπλθρωκεί και δεφτεροσ 
πίνακασ για τθν παράταςθ, αλλά κα βεβαιωκεί ότι ςτθν παράταςθ κα χορθγθκοφν τα ίδια αντιδραςτιρια 
και αναλϊςιμα, με ποςότθτα για ζνα ζτοσ. 
 
6. Ριςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ και κάκε άλλου είδουσ ζγραφα που αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ τισ διακιρυξθσ ςχετικά με τθν ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ του 
προςφζροντοσ ( Ριςτοποιθτικά CE , ISO κ.α.). 

 
7. Άλλα υπάρχοντα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα για τθν καλι 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
8. Διλωςθ για το χρόνο παράδοςθσ κι εγκατάςταςθσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 

 
9. Διλωςθ για το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 
 
 
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:  

 το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και 
τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

     

Τα παραπάνω δικαιολογθτικά κα πρζπει να υποβλθκοφν ςε μορφι αρχείου .pdf  θλεκτρονικά και ςτον 
τίτλο να ζχουν τουσ αρικμοφσ με τουσ οποίουσ ηθτοφνται. Ραράδειγμα: 1. φφλλο ςυμμόρφωςθσ, 2. 
Υπεφκυνθ διλωςθ κλπ. 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

 

  Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται: 

Α. ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το 
ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 
υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 
του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να 
ταυτίηονται.  Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να 
παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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Β. Θ  οικονομικι ςασ προςφορά  κα περιλαμβάνει, ςε μορφι pdf, με ψθφιακι υπογραφι:  

Β.1. κατάςταςθ  με όλα τα προςφερόμενα είδθ για τθν εκτζλεςθ των εξετάςεων αναλυτικά και το κόςτοσ 
αυτϊν χωρίσ ΦΡΑ. Συγκεκριμζνα κα πρζπει να αναφζρει: περιγραφι είδουσ, κωδικόσ είδουσ προμθκευτι, 
καταςκευαςτισ, κωδικόσ είδουσ καταςκευαςτι, κωδικόσ gmdn, ςυςκευαςία, τιμι ςυςκευαςίασ 
αρικμθτικϊσ κι ολογράφωσ, ποςοςτό ΦΡΑ, αρικμόσ εξετάςεων ανά ςυςκευαςία, διάρκεια ηωισ 
αναλωςίμου ςε πρόγραμμα Excel  και  

Β.2. ςυμπλθρωμζνουσ τουσ  πίνακεσ ανάλυςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα  
του παραρτιματοσ V. Σθμείωςθ: κα υπάρχουν δφο πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ. Στον πρϊτο κα 
αναγράφονται οι εξετάςεισ για τα δφο πρϊτα ζτθ με προχπολογιςμό 240.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου 
του φπα και για τθν παράταςθ εξετάςεισ για ζνα ζτοσ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 120.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του φπα. 

 

  Θ προςφερόμενθ τιμι πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια από τθν οικονομικι προςφορά, θ οποία πρζπει 
να είναι διαμορφωμζνθ ςφμφωνα με όςα ηθτοφνται από τθν παροφςα. Στθν προςφερόμενθ τιμι εξζταςθσ 
κα περιλαμβάνεται το επι μζρουσ κόςτοσ όλων των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθ διενζργεια των 
εξετάςεων.  
   Στθν προςφορά κα αναγράφεται θ τιμι μονάδοσ για κάκε προςφερόμενο είδοσ, ανά ςυςκευαςία, που 
απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των ηθτοφμενων εξετάςεων.  

   Για τον υπολογιςμό των διενεργοφμενων εξετάςεων ανά ςυςκευαςία, κα πρζπει  οπωςδιποτε να 
λθφκοφν υπόψθ οι ηθτοφμενεσ ποςότθτεσ από το Νοςοκομείο , οι απαιτιςεισ  του καταςκευαςτικοφ οίκου  
(προγραμματιςμζνεσ αντικαταςτάςεισ αναλωςίμων), θ ςτακερότθτα  (διάρκεια) των αντιδραςτθρίων και 
αναλωςίμων κακϊσ κι οι ςυνκικεσ λειτουργίασ του εργαςτθρίου. Το τελικό κόςτοσ ανά  εξζταςθ το οποίο 
κα προκφψει, κα  είναι το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ του ςυνολικοφ κόςτουσ του ακζραιου αρικμοφ 
ςυςκευαςίασ  διαιροφμενο με τον ςυνολικό αρικμό εξετάςεων ανά ςυςκευαςία,  που δθλϊνονται ςτουσ 
πίνακεσ. Το ςυνολικό κόςτοσ ανά εξζταςθ, όλων των εξετάςεων, του  πίνακα 3, κα πρζπει να είναι ίςο με 
το ςυνολικό κόςτοσ των αντιδραςτθρίων και παντόσ είδουσ απαιτουμζνων αναλωςίμων για τθν διενζργεια 
τθσ κάκε εξζταςθσ. 

    Αναλϊςιμα, αντιδραςτιρια και ανταλλακτικά  τα  οποία δεν κα  εμφανίηονται ςτο φφλλο ανάλυςθσ 
κόςτουσ και κα απαιτθκοφν εκ των υςτζρων κα  προςφερκοφν δωρεάν. Δωρεάν επίςθσ κα προςφερκοφν  
και οι ποςότθτεσ των ςυςκευαςιϊν, που πικανόν απαιτθκοφν για τθν λειτουργία του αναλυτι και τθν 
διενζργεια των εξετάςεων.  Ροςότθτεσ αναλωςίμων και λοιπϊν υλικϊν που κα  υπερβαίνουν  τισ  
ποςότθτεσ,  που  δθλϊνονται   ςτον πίνακα ανάλυςθσ ςυνολικοφ κόςτουσ ανά εξζταςθ τθσ προςφοράσ 
τουσ,    κα  παραδίνονται  ςτο  Νοςοκομείο  δωρεάν. 
      Σε περιπτϊςεισ προϊόντων και Υπθρεςιϊν που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφεται ςτθν οικεία 
κζςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ». Εάν ζχει παραλειφκεί θ αναγραφι τιμισ, ακόμθ 
και αν δεν υπάρχει θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ», κεωρείται αμαχθτί , ότι τα αντίςτοιχα προϊόντα ι Υπθρεςίεσ 
ζχουν προςφερκεί δωρεάν. 
       Οι τιμζσ περιλαμβάνουν το ςφνολο των επιβαρφνςεων (προβλεπόμενοι φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, 
κόςτοσ εκτελωνιςμοφ, νόμιμεσ κρατιςεισ και άλλεσ ςχετικζσ δαπάνεσ) εκτόσ του Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ κα 
αναφζρεται χωριςτά. Θ ςυνολικι τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
    Θ ςυνολικι τιμι ανά εξζταςθ, περιλαμβανομζνων των αντιδραςτθρίων και παντόσ είδουσ 
απαιτουμζνων αναλωςίμων για τθν διενζργεια τθσ κάκε εξζταςθσ κα αναγράφεται ςε ειδικό πίνακα ςτθν 
οικονομικι προςφορά. 
     Θ μθ κατάκεςθ οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ  ςυνιςτά 
τoν αποκλειςμό του ςυμμετζχοντα  από τον διαγωνιςμό. 
     Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
    Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ 
που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ. Ο ΦΡΑ κα δίδεται ςε ξεχωριςτι ςτιλθ, 
ςε περίπτωςθ δε που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΡΑ αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν υπθρεςία. 
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     Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία (άνευ 
ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε 
δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και 
προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 

     Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι. Είδοσ το οποίο  αξιολογικθκε κατά 
τθν Τεχνικι Ρροςφορά και δεν αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ι αναφζρεται χωρίσ τιμι, 
κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι αξία. 

    Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ  κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα αναφζρονται ςτθν 
οικονομικι προςφορά κα είναι οι τελικζσ τιμζσ μετά τθν ζκπτωςθ. Επίςθσ δεν επιτρζπονται ςτθν 
Οικονομικι Ρροςφορά ςυνολικζσ εκπτϊςεισ ςε επί επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ 
τθσ Ρροςφοράσ. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  
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β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

ε) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ςτ) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

η) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

θ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

κ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά», τθν 09θ  Μαΐου 2022 και ϊρα 10:00 π.μ.  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι 

 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα 
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα 
με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και 
τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.  

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  
ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 
4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που 
δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, 
με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.   
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων.  

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό 
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ 
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. 
Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και 
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 
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διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ,  
μπορεί να  κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα αγακϊν από 
αυτι που κακορίηεται ςτθν διακιρυξθ, ςε ποςοςτό και ωσ εξισ:   δεκαπζντε τοισ εκατό (5%) ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και πενιντα τοισ εκατό (50%) ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ 
ποςότθτασ.   

 

 3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ 
απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε 
ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων 
και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ 
αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

ΑΔΑ: Ψ2Δ94690Β9-1ΟΒ







 

Σελίδα 35 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ  του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του  του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
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(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 
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δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. 
Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ 
ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 
ν. 4782/2021 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό 
αποφανκεί διαφορετικά .  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο   

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ. 

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται μετά από 
τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των αγακϊν.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.. 

 

4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, 
κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε 
υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά από κάκε τμθματικι οριςτικι, ποιοτικι και 
ποςοτικι παραλαβι από το Νοςοκομείο, με βάςθ τθ ςυςκευαςία, τθν περιγραφι και τθν τιμι των ειδϊν, 
όπωσ αυτά κα προςδιορίηονται αναλυτικά ςτθν τεχνικι και οικονομικι του προςφορά.  

 Θ πλθρωμι κα γίνεται με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε, 
μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν  και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ παραλαβισ των 
ειδϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του 
προμθκευτι. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4 % επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθσ παροφςασ,  με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ 
παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
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203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 15 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να 
ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο 
τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.  

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
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διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ θαη αλαισζίκσλ πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τον ςυνοδό εξοπλιςμό και τα αναλϊςιμα υλικά ωσ εξισ: 

 ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

Θ παράδoςθ των αναλυτϊν κα γίνει ςτο χϊρο εγκατάςταςισ του Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου του 
Νοςοκομείου το αργότερο μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ με 
ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι. 

Θ oριςτικι παραλαβι του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ κα γίνει από επιτροπι που κα οριςτεί για το ςκοπό αυτό από 
το Νοςοκομείο και μετά από δοκιμαςτικό διάςτθμα λειτουργίασ τριάντα  (30) θμερϊν. 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

1. Θ παράδοςθ των αναλωςίμων υλικϊν που είναι απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ των εξετάςεων κα γίνεται 
τμθματικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθ διαβίβαςθ ςχετικισ παραγγελίασ από το Φαρμακείο του 
Νοςοκομείου και ςε ποςότθτεσ που κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ ενόσ μθνόσ του Νοςοκομείου. Σε 
περιπτϊςεισ παραγγελιϊν για κάλυψθ μεγαλφτερων αναγκϊν του ενόσ (1) μθνόσ θ παράδοςθ των 
ποςοτιτων κα γίνεται εντόσ είκοςι (20) θμερϊν. 

2. Σαν τόποσ παράδοςθσ των υλικϊν ορίηονται οι αποκικεσ του Φαρμακείου του Νοςοκομείου, με ζξοδα, 
ευκφνθ και μζριμνα του προμθκευτι και με βάςθ τθν ιςχφουςα διαδικαςία παραλαβισ τουσ. 

3. Θ οριςτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται εντόσ τθσ ίδιασ  θμζρασ, με τθ παράδοςι τουσ ςτο Φαρμακείο. 
Θ παράδοςθ των υλικϊν, τα οποία κα πρζπει να είναι απολφτωσ κατάλλθλα για τθ χριςθ που 
προορίηονται, κα γίνεται με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι. Ο προμθκευτισ οφείλει να παραδίδει 
μαηί με τα υλικά εγχειρίδιο χριςθσ και ςυντιρθςθσ ι άλλο κατάλλθλο ζντυπο με οδθγίεσ χριςθσ και 
ςυντιρθςθσ αυτϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κακϊσ και κάκε άλλο τεχνικό ζγγραφο ι  βοικθμα, το οποίο 
βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ πρζπει να ςυνοδεφει τα είδθ τθσ προμικειασ. 

4. Οι  προσ προμικεια ποςότθτεσ κα ςυνοδεφονται από όλα τα απαραίτθτα παραςτατικά ςτοιχεία 
(Τιμολόγιο ςτο οποίο κα αναγράφεται ευκρινϊσ το προσ προμικεια είδοσ, κ.λπ.).  Ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να αναγράφει ςτα δελτία αποςτολισ και τα τιμολόγια πϊλθςθσ τον αρικμό τθσ ςφμβαςθσ κι 
ότι άλλο κρικεί αναγκαίο και του ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία.      

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 
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6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι του Νοςοκομείου. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το 
επικυμεί, ο προμθκευτισ. Συγκεκριμζνα:  

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

Θ oριςτικι παραλαβι του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ κα γίνει από επιτροπι που κα οριςτεί για το ςκοπό αυτό από 
το Νοςοκομείο και μετά από δοκιμαςτικό διάςτθμα λειτουργίασ τριάντα  (30) θμερϊν. 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

Θ παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται ςτο Φαρμακείο. Θ παράδοςθ των υλικϊν, τα οποία κα πρζπει να είναι 
απολφτωσ κατάλλθλα για τθ χριςθ που προορίηονται, κα γίνεται με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι. Ο 
προμθκευτισ οφείλει να παραδίδει μαηί με τα υλικά εγχειρίδιο χριςθσ και ςυντιρθςθσ ι άλλο κατάλλθλο 
ζντυπο με οδθγίεσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ αυτϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κακϊσ και κάκε άλλο τεχνικό 
ζγγραφο ι  βοικθμα, το οποίο βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ πρζπει να ςυνοδεφει τα είδθ τθσ 
προμικειασ 

Ρροχπόκεςθ για τθν παραλαβι των ειδϊν είναι θ επίδειξθ τθσ λειτουργίασ τουσ, θ διενζργεια των 
απαραίτθτων ποιοτικϊν ελζγχων, θ διαπίςτωςθ τθσ καλισ τουσ κατάςταςθσ και τθσ ςυμφωνίασ των 
τεχνικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ και τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθ χριςθ τουσ (εφόςον τοφτο κρικεί αναγκαίο από τθν 
Υπθρεςία) και θ διεξαγωγι τυχόν απαιτοφμενων μετριςεων που αφoρoφv τθν ιατρικι αςφάλεια, τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά και τισ ιδιότθτεσ των υλικϊν, για όςεσ θμζρεσ παραςτεί αναγκαίο. Για το ςκοπό 
αυτό, ο προμθκευτισ ζχει υποχρζωςθ να κζςει ςτθ διάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ ζναν (1) τουλάχιςτον εξειδι-
κευμζνο υπάλλθλό του, εφόςον του ηθτθκεί.  

Ζπειτα θ επιτροπι μπορεί να παραλάβει το υλικό ι να το παραλάβει με παρατθριςεισ ι να απορρίψει. Σε κάκε 
περίπτωςθ ςυντάςςει πρακτικό και ςυνεχίηει κατά περίπτωςθ με τα όςα ορίηει το άρκρο 208 του Ν.4412/2016. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ 
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Είδθ τα οποία δεν εξαντλοφν το χρόνο χριςθσ τουσ, αντικακίςτανται χωρίσ χρζωςθ από τον προμθκευτι. 

α. Αναλϊςιμα, αντιδραςτιρια   και  λοιπά  υλικά  που  δεν  περιλαμβάνονται  ςτουσ ςχετικοφσ πίνακεσ 
ανάλυςθσ  κόςτουσ   τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ   και  τυχόν  απαιτθκοφν  κατά  τθν  διάρκεια  τθσ  
ςυμβάςεωσ   για τθν  λειτουργία  του  αναλυτικοφ  ςυςτιματοσ  κα  παραδίνονται  ςτο  Νοςοκομείο  
δωρεάν. 

 β. Ροςότθτεσ  αναλωςίμων  και λοιπϊν  υλικϊν  που  κα  υπερβαίνουν  τισ  ποςότθτεσ  που  δθλϊνονται   
ςτον  πίνακα  ανάλυςθσ  κόςτουσ  τθσ  προςφοράσ  τουσ  για  τον  αρικμό  εξετάςεων  που  δθλϊνονται,    
κα  παραδίνονται  ςτο  Νοςοκομείο  δωρεάν. Το  service και  τα  αναλϊςιμα  πζραν  των  αναφερομζνων  
ςτθν προςφορά ,  κα  βαρφνουν  τον  προμθκευτι . 

γ. Θα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία του αρικμοφ των πραγματοποιοφμενων εξετάςεων και του 
αρικμοφ που αναφζρεται ςτθ ςυςκευαςία  που κα αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ  επίςθμων  φυλλαδίων  
του  καταςκευαςτικοφ οίκου. Σε μθ αντιςτοιχία θ εταιρεία υποχρεοφται να καλφψει τθ διαφορά.  

 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
τθν θμζρα παράδοςθσ τουσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο,  κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται 
προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν 
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία 
τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,  
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6.4  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Δεν υπάρχει δυνατότθτα αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ κατά το χρονικό διάςτθμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
κακϊσ και τθσ παράταςθσ αυτισ. 

 

6.5  Δκπηζηεπηηθόηεηα – πξνζσπηθά δεδνκέλα  

 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ θ εταιρεία αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, το ςφνολο των 
εγγράφων και πλθροφοριϊν που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ τθσ κατά τθν εκτζλεςθ των 
υπθρεςιϊν/προμικεια υλικϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ. Θ 
εταιρεία μεταφζρει τθν εν λόγω υποχρζωςθ ςε όλουσ τουσ υπαλλιλουσ ι ςυνεργάτεσ τθσ εμπλζκονται 
άμεςα με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ και διαςφαλίηει ότι αυτοί είναι ςε πλιρθ γνϊςθ και ζχουν δεςμευτεί 
με τισ εν λόγω υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. 

Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτθν εταιρεία θ και 
ςτουσ υπαλλιλουσ ι ςυνεργάτεσ τθσ κατά τα ανωτζρω, το γεγονόσ αυτό κα αποτελεί ςπουδαίο λόγο 
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και παράλλθλα κα δίνει ςτο Νοςοκομείο το δικαίωμα να αξιϊςει αποηθμίωςθ 
για όλεσ τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ κετικζσ ι και αποκετικζσ ηθμιζσ κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί. 

Θ εταιρεία δθλϊνει λειτουργεί και παρζχει τισ υπθρεςίεσ τθσ ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ που 
κζτουν οι κανονιςμοί και οι  νόμοι τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ αυτοί ιςχφουν 
ςε ςχζςθ με τθν προςταςία και επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων που τυχόν λαμβάνει από το 
Νοςοκομείο ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ και ζχει δεςμεφςει ςχετικά και τουσ υπαλλιλουσ, ςυνεργάτεσ και 
κάκε άλλον που τυχόν ενεργεί για λογαριαςμό τθσ. 

Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιςτευτικότθτασ δεςμεφουν τθν εταιρεία και μετά τθν λιξθ τθσ 
ςφμβαςισ τθσ εισ το διθνεκζσ. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 

ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

 

ΧΘΣΤΟΣ ΚΑΡΕΤΑΝΙΔΘΣ  
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

A/A ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΓΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΘ ΔΥΟ ΕΤΩΝ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΕΤΘΣΙΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΑΑΤΑΣΘΣ  

  

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
240.000,00€ ΜΕ ΦΡΑ 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
120.000,00€ ΜΕ ΦΡΑ 

1 Αλβουμίνθ (ALB) 25.600 12.800 

2 Αλκαλικι φωςφατάςθ (ALP) 33.600 16.800 

3 Τρανςαμινάςθ SGPT (ALT) 54.880 27.440 

4 Αμυλάςθ (AMY) 29.480 14.740 

5 Τρανςαμινάςθ SGOT (AST) 52.000 26.000 

6 Αςβζςτιο (CA) 28.600 14.300 

7 Ψευδοχολθνεςτεράςθ (CHE) 1.280 640 

8 Χολερυκρίνθ ζμμεςθ (CHOL) 5.400 2.700 

9 Κρεατίνθ κινάςθ (CPK) 35.600 17.800 

10 Κρεατινίνθ (CREA) 58.000 29.000 

11 Χολερυκρίνθ ζμμεςθ (DBIL) 29.800 14.900 

12 γ-γλουταμυλ-τρανςφεράςθ (GGT) 46.400 23.200 

13 Σάκχαρο (GLU) 56.000 28.000 

14 Χολθςτερίνθ HDL (HDL DIRECT) 4.000 2.000 

15 Σίδθροσ (IRON) 3.000 1.500 

16 Κάλιο (K)  50.320 25.160 

17 Νάτριο (Na) 50.320 25.160 

18 Γαλακτικι δευδρογανάςθ (LDH) 52.800 26.400 

19 Χολθςτερίνθ LDL (LDL DIRECT) 40 20 

20 Μαγνιςιο (MG) 300 150 

21 Φϊςφοροσ (PHOS) 6.000 3.000 

22 Χολερυκρίνθ ολικι (TBIL) 26.800 13.400 

23 Ρρωτεϊνεσ ολικζσ (TP) 16.000 8.000 

24 Τριγλυκερίδια (TRIG) 9.400 4.700 

25 Ουρικό οξφ (UA) 7.840 3.920 

26 Ουρία (UREA) 60.240 30.120 
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27 Λεφκωμα οφρων, ENY (URINΕ, CSF PROT.) 400 200 

28 Αντιςτρεπτολυςίνθ Ο ANTISTREPTOL. - O 120 60 

29 C αντιδρϊςα πρωτεΐνθ  
(Ροςοτικόσ Ρροςδιοριςμόσ)  

CRP 
44.800 

22.400 

30 Φερριτίνθ FERRITIN 1.600 800 

31 ευματοειδισ παράγων       
(ποςοτικόσ προςδιοριςμοσ)    

RHEUMATOID 
FACTOR 240 

120 

32 IGE Ige 400 200 

33 Σιδθροδεςμευτικι   3.200 1.600 

34 G6PD G6PD 3.200 1.600 

35 Αντιδραςτιριο  για τον  
προςδιοριςμό τθσ  
γλυκοηυλιωμζνθσ 
αιμοςφαιρίνθσ  αίματοσ 

HbA1C 

4.000 

2.000 

36 Αντιδραςτιριο  για τον  
προςδιοριςμό   τθσ 
μικρολευκωματίνθσ  

  
40 

20 

 

 

 Ο αναγραφόμενοσ αρικμόσ εξετάςεων είναι ενδεικτικόσ και ζχει προςδιοριςτεί κατ’ εκτίμθςθ των ανα-

γκϊν του Νοςοκομείου, με βάςθ τθν κατανάλωςθ κατά τα προθγοφμενα ζτθ. Το Νοςοκομείο δεν ζχει  

υποχρζωςθ να εξαντλιςει τισ εξετάςεισ  αυτζσ ι τον προχπολογιςμό τθσ προμικειασ, εφόςον τοφτο δεν 

επιβάλλεται από τισ ανάγκεσ τουσ, όπωσ αυτζσ κα διαμορφωκοφν ςτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ 

 ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  

ΓΙΑ ΤΘΝ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

 

ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΘ ΓΙΑ ΕΓΑΣΙΑ ΟΥΤΙΝΑΣ  ΚΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΘ ΓΙΑ ΕΓΑΣΙΑ ΕΦΘΜΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι προςφερόμενοι αναλυτζσ να είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, ςτερεάσ και 
ανκεκτικισ καταςκευισ. 

2. Να ςυνεργάηονται άμεςα, γριγορα και αξιόπιςτα με τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια, calibrators, 
controls και κάκε είδουσ χρθςιμοποιοφμενα χθμικά, μζςω εφαρμογισ των ανάλογων προεγκατεςτθμζνων 
μεκοδολογιϊν.  

3. Οι ηθτοφμενεσ επιδόςεισ, αποδόςεισ και δυνατότθτεσ των αναλυτϊν που κα προςφερκοφν, κα πρζπει 
απαραιτιρωσ να πιςτοποιοφνται με φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου.  

4. Ρροχπόκεςθ αξιολόγθςθσ αποτελεί θ κατάκεςθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ, ςτο οποίο κα απαντάται με 
κάκε λεπτομζρεια και με τθν ςειρά που αναφζρονται όλα τα αιτιματα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Ππου 
ηθτείται ι κρίνεται απαραίτθτθ θ αναδρομι ςε φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου προσ απόδειξθ 
ηθτουμζνων ςτοιχείων, αυτι κα γίνεται με ςαφι αναφορά ςτθν ςελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, 
όπου εμπεριζχονται τα ςτοιχεία αυτά.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΘ ΟΥΤΙΝΑΣ  

 ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  
ΕΝΑΣ (1) ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

 

1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και λειτουργεί υπό τάςθ 220V. 

 

2. Θ επεξεργαςία των εξετάςεων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίασ προςπζλαςθσ (RANDOΜ ACCESS).  

 

3. Να διακζτουν ςφςτθμα δειγματολθψίασ ςφγχρονο και ευζλικτο, που να δζχεται cups ι ςωλθνάρια 
διαφόρων τφπων με BAR CODE. 

 

4. Να υπάρχει ςφςτθμα μζτρθςθσ θλεκτρολυτϊν ενςωματωμζνο ςτον αναλυτι. 

 

5. Να δζχεται τοποκζτθςθ μεγάλου αρικμοφ δειγμάτων ςτον δειγματολιπτθ του και να δζχεται ανά πάςα 
ςτιγμι επείγοντα δείγματα. 
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6. Να δζχεται δείγματα διαφορετικϊν υγρϊν (οροφ, οφρων, ΕΝΥ ταυτόχρονα κ.λ.π.) ςτον ίδιο φορζα. 

 

7. Να χρθςιμοποιεί κυβζττεσ ι κυψελίδεσ μιασ χριςθσ ι πλενόμενεσ. Στισ περιπτϊςεισ πλενομζνων 
κυβεττϊν θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ παροχισ ειδικισ κακαρότθτασ νεροφ που απαιτεί το όργανο και 
το ςφςτθμα απομάκρυνςθσ των αποβλιτων κα γίνει με ευκφνθ και δαπάνθ του μειοδότθ.  

 

8. Το πρόγραμμά του να διακζτει χϊρο για προγραμματιςμό και εφαρμογι νζων πρωτοκόλλων, ϊςτε να 
μπορεί να δεχκεί αντιδραςτιρια του εμπορίου για κάποιεσ εξετάςεισ.  

 

9. Ο αναλυτισ κα πρζπει να ζχει ταχφτθτα 800 τουλάχιςτον εξετάςεων (φωτομετρικϊν).  

 

10. Να ζχει εφκολο πρόγραμμα λειτουργίασ με γραφικά αυτόματθ εκκίνθςθ –δείκτεσ οροφ reflex testing-
ise cal δείκτεσ οροφ. 

 

11. Να διακζτει το χαρακτθριςτικό τθσ ιχνθλαςιμότθτασ των παρτίδων αντιδραςτθρίων control-calibraitor 
που χρθςιμοποιικθκαν για κάκε αποτζλεςμα ςε βάκοσ χρόνου. 

 

12. Να υποςτθρίηεται από ςυςτιμα αδιάλειπτθσ παροχισ τάςθσ (UPS), με δαπάνθ του μειοδότθ. 

 

13. Αποτελζςματα εκτόσ ορίων να επαναλαμβάνονται αυτόματα μετά από υπολογιςμζνθ αραίωςθ. 

 

14. Ρροβλιματα δυςλειτουργίασ να επιςθμαίνονται οπτικοακουςτικά και με ενδείξεισ επί τθσ οκόνθσ, με 
ςφντομθ περιγραφι τθσ αιτίασ του προβλιματοσ και διαδικαςία άρςθσ του. 

 

15. Να χρθςιμοποιεί ελάχιςτουσ όγκουσ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων, και να είναι φιλικόσ προσ το 
περιβάλλον. 

 

16. Τα αποτελζςματα να τυπϊνονται ανά αςκενι & ςυγκεντρωτικά. 

 

17. Σφνδεςθ ςε αμφίδρομθ επικοινωνία με το LIS του εργαςτθρίου, με δαπάνθ του μειοδότθ. 

 

18. Το service, τα ανταλλακτικά  και τα αναλϊςιμα κα βαρφνουν τον μειοδότθ, ο οποίοσ κα ζχει και τθν 
υποχρζωςθ να εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ του οργάνου δωρεάν. 

 

19. Το ςφνολο των προςφερομζνων αντιδραςτθρίων να φζρουν Bare Code ςε φιαλίδια κατάλλθλα για τθν 
άμεςθ τοποκζτθςθ και ανάγνωςι τουσ από τον αναλυτι μζςω διάταξθσ ανάγνωςθσ  Bare Code. 

 

20. Να επιτρζπει βακμονόμθςθ αντιδραςτθρίων από διαφορετικζσ παρτίδεσ. 

 

21. Θ τροφοδοςία του αναλυτι ςε δείγματα να γίνεται ςυνεχϊσ, χωρίσ τθν διακοπι τθσ λειτουργίασ του.  
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22. Άμεςθ και εφκολθ μζτρθςθ των επειγόντων δειγμάτων αμζςωσ μετά το τρζχον δείγμα. 

 

23. Να διακζτει ςφςτθμα ανίχνευςθσ κρόμβων και φυςαλίδων. 

 

24.  Να φζρει ςφςτθμα ελζγχου ποιότθτασ. Να δοκεί πλιρθσ και εκτενισ περιγραφι. 

 

25. Να εκτελεί υποχρεωτικά τουσ αναφερόμενουσ προςδιοριςμοφσ ςτουσ αντίςτοιχουσ ΡΙΝΑΚΕΣ 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.  

 

26. Να φζρει ψυγείο ι άλλο ςφςτθμα ςυντιρθςθσ αντιδραςτθρίων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ για εφάπαξ 
φόρτωςθ των απαραιτιτων για τθ διενζργεια των εξετάςεων αντιδραςτθρίων. Τα αντιδραςτιρια να είναι 
ζτοιμα προσ χριςθ. 

 

27. Να δίδει τθ δυνατότθτα φόρτωςθσ back up αντιδραςτθρίων διαφορετικισ παρτίδασ (lot number) 
μεταξφ τουσ. 

 

28. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ανίχνευςθσ τθσ ςτάκμθσ αντιδραςτθρίων, δειγμάτων και λοιπϊν 
υγρϊν. 

 

29. Να ςυνοδεφονται από οδθγίεσ χριςεωσ κάκε εξζταςθσ ςτα Ελλθνικά, ςτισ οποίεσ να αναγράφονται οι 
επιδόςεισ ακρίβειασ (επαναλθψιμότθτα, γραμμικότθτα, ακρίβεια κ.λ.π.) για τον προφερόμενο αναλυτι. Οι 
καμπφλεσ των αντιδραςτθρίων να ζχουν κατά το δυνατόν μεγαλφτερθ διάρκεια, το δε εφροσ μζτρθςθσ 
(γραμμικότθτα) για κάκε εξζταςθ να είναι το δυνατόν μεγαλφτερο, όπωσ και ο χρόνοσ ςτακερότθτασ επί 
του αναλυτι. Να αναφερκεί ο χρόνοσ ςτακερότθτασ επί του αναλυτι, ο χρόνοσ ςτακερότθτασ 
βακμονόμθςθσ, κακϊσ και το εφροσ μζτρθςθσ για κάκε απαιτοφμενο αντιδραςτιριο. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΘ ΕΦΘΜΕΙΑΣ  

ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΝΑΣ (1) ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

 

1. Να χρθςιμοποιεί τα ίδια αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα υλικά με τον κφριο αναλυτι ρουτίνασ, να ζχει 
όμοιο τρόπο χειριςμοφ και να εκτελεί όλεσ τισ ηθτοφμενεσ εξετάςεισ. 

 

2. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και λειτουργεί υπό τάςθ 220V. 

 

3. Θ επεξεργαςία των εξετάςεων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίασ προςπζλαςθσ (RANDOΜ ACCESS).  

 

4. Να δζχεται τοποκζτθςθ μεγάλου αρικμοφ δειγμάτων ςτον δειγματολιπτθ του και να δζχεται ανά πάςα 
ςτιγμι επείγοντα δείγματα. 

 

5. Να δζχεται δείγματα διαφορετικϊν υγρϊν (οροφ, οφρων, ΕΝΥ ταυτόχρονα κ.λ.π.). 
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6. Να χρθςιμοποιεί κυβζττεσ ι κυψελίδεσ μιασ χριςθσ ι πενόμενεσ. Στισ περιπτϊςεισ πενόμενων κυβεττϊν 
θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ παροχισ ειδικισ κακαρότθτασ νεροφ που απαιτεί το όργανο και το 
ςφςτθμα απομάκρυνςθσ των αποβλιτων κα γίνει με ευκφνθ και δαπάνθ του μειοδότθ.  

 

7. Ο αναλυτισ κα πρζπει να ζχει ταχφτθτα 700 τουλάχιςτον εξετάςεων τθν ϊρα και να εκτελεί 
υποχρεωτικά τουσ αναφερόμενουσ προςδιοριςμοφσ ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ ηθτοφμενων εξετάςεων. 

 

8. Να υποςτθρίηεται από ςυςτιμα αδιάλειπτθσ παροχισ τάςθσ (UPS), με δαπάνθ του μειοδότθ. 

 

9. Να δίδει τθ δυνατότθτα φόρτωςθσ back up αντιδραςτθρίων διαφορετικισ παρτίδασ (lot number) μεταξφ 
τουσ. 

 

10. Ρροβλιματα δυςλειτουργίασ να επιςθμαίνονται οπτικοακουςτικά και με ενδείξεισ επί τθσ οκόνθσ, με 
ςφντομθ περιγραφι τθσ αιτίασ του προβλιματοσ και διαδικαςία άρςθσ του. 

 

11. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ανίχνευςθσ τθσ ςτάκμθσ αντιδραςτθρίων, δειγμάτων και λοιπϊν 
υγρϊν. 

 

12. Να χρθςιμοποιεί ελάχιςτουσ όγκουσ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων, και να είναι φιλικόσ προσ το 
περιβάλλον. 

 

13. Σφνδεςθ ςε αμφίδρομθ επικοινωνία με το LIS του εργαςτθρίου, με δαπάνθ του μειοδότθ. 

 

14. Το service, τα ανταλλακτικά και τα αναλϊςιμα πζραν των προςφερομζνων, κα βαρφνουν τον 
προμθκευτι, ο οποίοσ κα ζχει και τθν υποχρζωςθ να εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ του οργάνου δωρεάν, 
ςτο χϊρο του εργαςτθρίου του Νοςοκομείου. 

 

15. το ςφνολο των προςφερομζνων αντιδραςτθρίων να φζρουν Bar Code ςε φιαλίδια κατάλλθλα για τθν 
άμεςθ τοποκζτθςθ και ανάγνωςι τουσ από τον αναλυτι μζςω διάταξθσ ανάγνωςθσ Bar Code. 

 

16. Να επιτρζπει βακμονόμθςθ αντιδραςτθρίων από διαφορετικζσ παρτίδεσ. 

 

17. Θ τροφοδοςία του αναλυτι ςε δείγματα να γίνεται ςυνεχϊσ, χωρίσ τθν διακοπι τθσ λειτουργίασ του.  

 

18. Άμεςθ και εφκολθ μζτρθςθ των επειγόντων δειγμάτων αμζςωσ μετά το τρζχον δείγμα. 

 

19. Να διακζτει ςφςτθμα ανίχνευςθσ κρόμβων. 

 

20.  Να φζρει ςφςτθμα ελζγχου ποιότθτασ. Να δοκεί πλιρθσ και εκτενισ περιγραφι. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

1. Τα υλικά – αναλϊςιμα που παραδίδονται πρζπει να είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα και τα τεχνικά 

τουσ χαρακτθριςτικά να βρίςκονται ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθν τεχνικι προςφορά του προμθκευτι. 

2. Ειδικότερα, τα προςφερόμενα υλικά πρζπει να πλθροφν τουσ εξισ όρουσ: 

2.1. Να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου για τθ χριςθ που προορίηονται. 

2.2. Να ςυνοδεφονται από ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ 

2.3. Να ζχουν κατά το δυνατόν μακρφτερο χρόνο λιξθσ. 

2.4. Να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ποιοτικοφ ελζγχου. 

2.5. Να ζχουν κατάλλθλθ ςυςκευαςία, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 3. 

2.6. Το προϊόν πρζπει να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν θμερομθνία παράδοςισ του να μθν 

ζχει παρζλκει χρόνοσ μεγαλφτεροσ από το ζνα τρίτο (1/3) τθσ ςυνολικισ διάρκειασ ηωισ του. Ο 

προμθκευτισ ζχει υποχρζωςθ να αντικακιςτά κάκε ποςότθτα προϊόντων που ζχουν αλλοιωκεί πριν 

από τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ, μολονότι ζχουν τθρθκεί οι ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ που προβλζπονται 

από τον καταςκευαςτι.  

3.  Θ ςυςκευαςία των ειδϊν κα πλθροί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ : 

3.1 Θ ςυςκευαςία κα είναι όπωσ αυτι του εργοςταςίου παραγωγισ, χωρίσ άλλθ χρθματικι επιβάρυνςθ των 

ςχετικϊν υλικϊν ςυςκευαςίασ, που δεν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι. 

3.2 Σε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ, κακϊσ και ςε κάκε μονάδα του περιεχομζνου τθσ, πρζπει να 

αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ςτα Ελλθνικά, εκτόσ εάν θ Υπουργικι Απόφαςθ εναρμόνιςθσ τθσ 

οδθγίασ 98/79/Ε.Κ. ορίηει διαφορετικά: 

3.2.1 Επωνυμία και διεφκυνςθ καταςκευαςτι. Εάν ο καταςκευαςτισ εδρεφει ςε χϊρα εκτόσ 

Ευρωπαικισ Ενωςθσ, πρζπει να αναγράφεται θ επωνυμία και θ διεφκυνςθ του εγκατεςτθμζνου 

ςτθν κοινότθτα εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του καταςκευαςτι. 

3.2.2 Τα ςτοιχεία που είναι απολφτωσ αναγκαία, προκειμζνου ο χριςτθσ να είναι ςε κζςθ να 

αναγνωρίςει το διαγνωςτικό προϊόν, τθν ποςότθτά του και το περιεχόμενο τθσ ςυςκευαςίασ. 

3.2.3 Κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ ΣΤΕΙΟ ι άλλθ ζνδειξθ, με τθν οποία επιςθμαίνεται θ ειδικι 

μικροβιολογικι κατάςταςθ ι θ κατάςταςθ από πλευράσ κακαριότθτασ. 

3.2.4 Τον κωδικό τθσ παρτίδασ, μετά από τθ λζξθ ΡΑΤΙΔΑ , ι τον αφξοντα αρικμό. 

3.2.5 Θ θμερομθνία μζχρι τθν οποία το προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αςφαλϊσ, χωρίσ 

υποβιβαςμό τθσ επίδοςθσ. 

3.2.6 Κατά περίπτωςθ, ζνδειξθ, με τθν οποία κα επιςθμαίνεται, ότι πρόκειται για « προϊόν» που 

χρθςιμοποιείται in vitro ι μόνο για τθν αξιολόγθςθ των επιδόςεων. 

3.2.7 Τισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ ι και χειριςμοφ. 

3.2.8 Τισ ενδεδειγμζνεσ προειδοποιιςεισ ι και προφυλάξεισ. 

 

3.3  Σε κάκε ςυςκευαςία κα πρζπει να περιλαμβάνονται ΟΔΘΓΙΕΣ ΧΘΣΕΩΣ ςτα Ελλθνικά, εκτόσ εάν θ 
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υπουργικι απόφαςθ εναρμόνιςθσ τθσ οδθγ.98/79/Ε.Κ ορίηει διαφορετικά ωσ εξισ: 

3.3.1  Τα ςτοιχεία τθσ ετικζτασ 

3.3.2  Τθν ποιοτικι και ποςοτικι ςφνκεςθ του αντιδρϊντοσ προϊόντοσ και τθν ποςότθτα ι τθ ςυγκζντρωςι 

του ι των δραςτικϊν ςυςτατικϊν του ι των αντιδραςτθρίων ι του ςυνόλου (kit). 

3.3.3 Διλωςθ, ότι το διαγνωςτικό προϊόν περιζχει όλα τα ςυςτατικά που απαιτοφνται για τθ μζτρθςθ. 

3.3.4 Τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και το χρόνο διατιρθςθσ μετά από τθν πρϊτθ αποςφράγιςθ τθσ 

πρωτογενοφσ ςυςκευαςίασ, κακϊσ και τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και ςτακερότθτασ των 

αντιδραςτθρίων εργαςίασ. 

3.3.5 Τισ επιδόςεισ του προϊντοσ αναφορικά με τθν αναλυτικι ευαιςκθςία, τθν εξειδίκευςθ, τθν ακρίβεια, 

τθν επαναλθψιμότθτα (within run precision και between run precision), τα όρια ανίχνευςθσ και τισ 

γνωςτζσ αλλθλεπιδράςεισ. 

3.3.6 Ζνδειξθ του τυχόν απαιτοφμενου ειδικοφ εξοπλιςμοφ και πλθροφορίεσ για τθν αναγνϊριςθ του 

ειδικοφ αυτοφ εξοπλιςμοφ, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί ορκϊσ. 

3.3.7 Τον τφπο του δείγματοσ που πρζπει να χρθςιμοποιείται, τισ ειδικζσ τυχόν ςυνκικεσ ςυλλογισ, 

προεπεξεργαςίασ και κατά περίπτωςθ, τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και οδθγίεσ για τθν 

προετοιμαςία του αςκενοφσ. 

3.3.8 Λεπτομερισ περιγραφι τθσ ακολουκθτζασ διαδικαςίασ για τθ χριςθ του προϊόντοσ. 

3.3.9 Τθ διαδικαςία μετριςεωσ που πρζπει να ακολουκείται με το διαγνωςτικό προϊόν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων κατά περίπτωςθ : 

3.3.9.1 Τθσ αρχικισ μεκόδου. 

3.3.9.2 Των ειδικϊν αναλυτικϊν χαρακτθριςτικϊν επιδόςεωσ (ευαιςκθςία, εξειδίκευςθ, ακρίβεια, 

επαναλθψιμότθτα, αναπαραγωγιμότθτα, όρια ανίχνευςθσ, φάςμα μετριςεων, πλθροφορίεσ 

που απαιτοφνται για τον ζλεγχο των γνωςτϊν ςχετικϊν παρεμβολϊν), των περιοριςμϊν τθσ 

μεκόδου και των πλθροφοριϊν, όςον αφορά τθ χρθςιμοποίθςθ, εκ μζρουσ του χριςτθ, των 

διαδικαςιϊν και υλικϊν μετριςεων αναφοράσ. 

3.3.9.3 Των πλθροφοριϊν, που αφοροφν κάκε επιπλζον διαδικαςία ι χειριςμό, ο οποίοσ απαιτείται, 

πριν από τθ χρθςιμοποίθςθ του διαγνωςτικοφ προϊόντοσ (π.χ. αναςφςταςθ, επϊαςθ, ζλεγχοσ 

οργάνων κ.λ.π) 

3.3.9.4 Ενδείξεων για το κατά πόςον απαιτείται ειδικι εκπαίδευςθ των χρθςτϊν. 

3.3.9.5 Τθ μακθματικι μζκοδο, με τθν οποία υπολογίηονται τα μακθματικά αποτελζςματα και όπου 

απαιτείται θ μζκοδοσ προςδιοριςμοφ των κετικϊν αποτελεςμάτων. 

3.3.9.6 Τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται, ςε περίπτωςθ αλλαγϊν ςτισ αναλυτικζσ επιδόςεισ του 

προϊόντοσ. 

3.3.10  Τισ κατάλλθλεσ για τουσ χριςτεσ πλθροφορίεσ, ςχετικά με: 

3.3.10.1 Toν εςωτερικό ζλεγχο ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των διαδικαςιϊν επικφρωςθσ. 

3.3.10.2 Αναφορά ςτον τρόπο βακμονόμθςθσ του προϊόντοσ. 

3.3.10.3 Τα μεςοδιαςτιματα αναφοράσ για τισ προςδιοριηόμενεσ ποςότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ περιγραφισ του πλθκυςμοφ αναφοράσ που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ. 

3.3.10.4 Αν το προϊόν πρζπει να χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό ι να εγκακίςταται ι να ςυνδζεται με 

άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ι εξοπλιςμό, προκειμζνου να λειτουργιςει, ςφμφωνα με 

τον προοριςμό του, επαρκι ςτοιχεία για τα χαρακτθριςτικά του, ϊςτε να είναι δυνατι θ 

επιλογι των ενδεδειγμζνων προϊόντων ι εξοπλιςμοφ που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται, 

προκειμζνου να επιτυγχάνεται αςφαλισ και κατάλλθλοσ ςυνδυαςμόσ. 

3.3.10.5 Πλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ζλεγχο τθσ ορκισ εγκατάςταςθσ του 

προϊόντοσ και τθσ ορκισ και αςφαλοφσ λειτουργίασ του, κακϊσ και λεπτομερι ςτοιχεία για 

τθ φφςθ και τθ ςυχνότθτα τθσ ςυντιρθςθσ και βακμονόμθςθσ που απαιτοφνται, για να 

εξαςφαλίηεται θ ορκι και  αςφαλισ λειτουργία του προϊόντοσ. 
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3.3.10.6 Ρλθροφορίεσ για τθ διάκεςθ των αποβλιτων. 

3.3.10.7 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε πρόςκετθ επεξεργαςία ι χειριςμό που απαιτείται, προτοφ 

χρθςιμοποιθκεί το προϊόν (π.χ. αποςτείρωςθ, τελικι ςυναρμολόγθςθ κ.λ.π.) 

3.3.10.8 Τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ για το ενδεχόμενο φκοράσ τθσ προςτατευτικισ ςυςκευαςίασ. 

3.3.10.9 Λεπτομερι ςτοιχεία για τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ επαναποςτείρωςθσ ι απολφμανςθσ. 

3.3.10.10 Τισ προφυλάξεισ που πρζπει να λαμβάνονται για τουσ τυχόν ειδικοφσ και αςυνικεισ 

κινδφνουσ που ςχετίηονται με τθ χρθςιμοποίθςθ ι τθ διάκεςθ των διαγνωςτικϊν προϊόντων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικϊν μζτρων προςταςίασ, αν το διαγνωςτικό προϊόν περιζχει 

ουςίεσ ανκρϊπινθσ ι ηωικισ προζλευςθσ πρζπει να εφιςτάται θ προςοχι των χρθςτϊν ςτθ 

δυνθτικι μολυςματικι φφςθ τθσ. 

3.3.10.11 Τθν θμερομθνία εκδόςεωσ ι τθσ πλζον πρόςφατθσ ανακεϊρθςθσ των οδθγιϊν χριςεωσ. 

3.3.11 Μετά τθν κατακφρωςθ, ο μειοδότθσ υποχρεοφται να επιςθμαίνει επιπλζον κάκε μονάδα 

ςυςκευαςίασ των υλικϊν που παραδίδονται με : 

 α. Τα ςτοιχεία του προμθκευτι 

 β. Αρικμό ςφμβαςθσ. 

 γ. Τθν ζνδειξθ « ΚΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ» 

Οι προςφερόμενεσ ςυςκευαςίεσ κα πρζπει να είναι ανάλογεσ του αιτοφμενου όγκου εξετάςεων. Ρολφ 

μεγάλεσ ςυςκευαςίεσ που δεν ανταποκρίνονται ςτον όγκο των  εξετάςεων και ςτον αποδεκτό χρόνο ηωισ των 

αντιδραςτθρίων κα απορρίπτονται. 

Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα να επικεωριςει τισ εγκαταςτάςεισ των ςυμμετεχόντων, ϊςτε να βεβαιωκεί 

για τθ δυνατότθτα αυτϊν να ανταποκρικοφν ςε όςα ηθτοφνται με τθ διακιρυξθ.   Το Νοςοκομείο διατθρεί 

το δικαίωμα να προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο με εργαςτθριακά δεδομζνα όλων των παρτίδων των 

προϊόντων, τόςο κατά τθν οριςτικι παραλαβι, όςο και κατά τθν διάρκεια χριςεωσ, μετά από ςχετικι 

αναφορά του Δ/ντοφ του Εργαςτθρίου, αρκοφντωσ τεκμθριωμζνθ. 

Σε περίπτωςθ που απορριφκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ οριςτικά ολόκλθρθ θ ςυμβατικι ποςότθτα ι 

μζροσ αυτισ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν, να αντικαταςτιςει 

τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε με άλλθ, που καλφπτει τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Εάν τελικά ο προμθκευτισ 

δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςθ των ειδϊν που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του δόκθκε, 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Τα είδθ που απορρίφκθκαν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι με φροντίδα και δαπάνεσ του, μζςα με μία (1)  

θμζρα, από τθν θμερομθνία προςκόμιςθσ των νζων ειδϊν. 

Για το επί πλζον χρονικό διάςτθμα που απαιτείται από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ι 

φόρτωςθσ, ο προμθκευτισ λογίηεται εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από το 

νόμο. Τα ζξοδα δειγματολθψίασ και πραγματογνωμοςφνθσ βαρφνουν τον προμθκευτι. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

 

1. Ο προμθκευτισ οφείλει να διακζτει κατάλλθλα οργανωμζνο και ςτελεχωμζνο τεχνικό τμιμα το 
οποίο κα παρζχει ταχεία και αποτελεςματικι τεχνικι εξυπθρζτθςθ. Ο προμθκευτισ οφείλει να 
προςκομίςει κάκε πρόςφορο ςτοιχείο, από το οποίο κα αποδεικνφεται ότι πλθροί τισ πιο πάνω απαιτιςεισ 
(διεφκυνςθ εγκατάςταςθσ, απαςχολοφμενο προςωπικό, τεχνικά μζςα κλπ.)  

2. Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα να επικεωριςει τισ εγκαταςτάςεισ των ςυμμετεχόντων, ϊςτε να 
βεβαιωκεί για τθ δυνατότθτα αυτϊν να ανταποκρικοφν ςε όςα ηθτοφνται με τθν διακιρυξθ. 

3. Ο προμθκευτισ ζχει υποχρζωςθ να παρζχει κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν εκπαίδευςθ 
ςτο ιατρικό, παραϊατρικό και τεχνικό προςωπικό για τθ χριςθ αυτϊν. Να κατατεκεί πλιρεσ αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (Ιατροφσ-χειριςτζσ). Να αναφερκεί ο χρόνοσ, ο τόποσ και θ 
διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. 

4. το προςφερόμενο είδοσ  κα είναι πλιρεσ , ςφγχρονο, τελευταίασ τεχνολογίασ και κα περιλαμβάνει  όλα 
τα αναγκαία εξαρτιματα που απαιτοφνται για τθ ςωςτι και πλιρθ λειτουργία του. 

5. Ο προμθκευτισ εγγυάται  τθν καλι  λειτουργία του προςφερομζνου εξοπλιςμοφ -αναλυτι με τον 
ςυγκεκριμζνο εργοςταςιακό αρικμό από τθν θμερομθνία παραλαβισ του και για όλο το χρονικό διάςτθμα 
ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Στο διάςτθμα αυτό κα ςυντθρείτε,  κα επιςκευάηετε και κα αντικακιςτάτε 
οποιοδιποτε εξάρτθμα ι μζροσ ι ολόκλθρο τον προςφερόμενο εξοπλιςμό – αναλυτι  που ζχει υποςτεί 
βλάβθ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου. Ο  εγκατεςτθμζνοσ  εξοπλιςμόσ  Θα  λειτουργεί  
αδιάλειπτα   και  με  αξιοπιςτία  και  χωρίσ  επιβάρυνςθ  του  Νοςοκομείου  

6. Το προςφερόμενο είδοσ πρζπει να ςυνοδεφεται από το εγχειρίδιο λειτουργίασ (operation manual) και 
το εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ (service manual) και κατάλογο ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα και ομοίωσ κατά το περιεχόμενο με τα αντίςτοιχα ξενόγλωςςα εγχειρίδια, τα οποία επίςθσ 
απαιτείται να ςυνοδεφουν το προςφερόμενο είδοσ. 

7. Θ παράδοςθ και παραλαβι του αναλυτι  κα γίνει ςτο χϊρο του μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου  του 
Νοςοκομείου κι ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ του  χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του 
Νοςοκομείου το αργότερο εντόσ τριάντα (30)  θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

8. Για το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ βλάβθσ του αναλυτι  θ εταιρία οφείλει να 
αποςτείλει ειδικευμζνο τεχνικό για τθν αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ. Θ  ανταπόκριςθ   για τισ  περιπτϊςεισ 
ζκτακτθσ  ςυντιρθςθσ – επιςκευισ   κα  πρζπει  να  γίνεται  μζςα  ςε  είκοςι  τζςςερισ    (24) ϊρεσ  από τθν  
ειδοποίθςθ ανεξαρτιτωσ θμζρασ και ϊρασ τθσ κλίςθσ,  θ  δε  βλάβθ  κα  αποκακίςταται  μζςα  ςτισ  
επόμενεσ  είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ. Τα αίτια τθσ βλάβθσ κα προκφπτουν από ζγγραφο ι δελτίο τεχνικοφ 
ελζγχου του προμθκευτι που κα προςυπογράφεται από εκπρόςωπο του τεχνικοφ τμιματοσ ι του ιατροφ 
του εργαςτθρίου . Εάν  κατά  τθν  κρίςθ  του  Ρρομθκευτι  ο χρόνοσ   των  24  ωρϊν  δεν  επαρκεί  , θ  
ςυςκευι  κα  αντικακίςταται  με  ευκφνθ  του  από  άλλθ  εξ ίςου  αξιόπιςτθ  και  ιδίων  δυνατοτιτων / 
προδιαγραφϊν . 

9. Για το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ βλάβθσ και επιςκευισ του αναλυτι εκτόσ 
Νοςοκομείου και για όςο χρονικό διάςτθμα χρειαςτεί, θ εταιρία οφείλει να το αντικαταςτιςει με δικό τθσ 
ίδιου τφπου. Τα αίτια τθσ βλάβθσ κα προκφπτουν από ζγγραφο ι δελτίο τεχνικοφ ελζγχου του 
προμθκευτι που κα προςυπογράφεται από εκπρόςωπο του τεχνικοφ τμιματοσ ι τον Ιατρό του 
Εργαςτθρίου 

10. Ο προμθκευτισ  ζχει τθν υποχρζωςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι ςε 
περίπτωςθ κυκλοφορίασ μθχανιματοσ νζασ τεχνολογίασ - καλλίτερων προδιαγραφϊν και πιο καινοφριο, 
κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και ςε ενδεχόμενθ παράταςθ αυτισ, χωρίσ να επθρεάηει το κόςτοσ 
λειτουργίασ βάςει τθσ ςφμβαςθσ. 

11.  Οι επιςκζψεισ των τεχνικϊν τθσ εταιρείασ κα καταχωροφνται ενυπογράφωσ ςε ειδικό βιβλίο, κεωρθμζνο 
από τθν τεχνικι υπθρεςία του Νοςοκομείου. Στο βιβλίο αυτό κα καταχωροφνται επίςθσ ενυπογράφωσ 
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δυςλειτουργίεσ ι βλάβεσ (και οι χρονικζσ ςτιγμζσ που παρατθρικθκαν), τα ανταλλακτικά  από τουσ χειριςτζσ 
του Νοςοκομείου.  

12. Σε περίπτωςθ που ο μειοδότθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ δεν είναι μειοδότθσ και ςτον επόμενο 
διαγωνιςμό υποχρεοφται ςτθν απόςυρςθ του ςυςτιματοσ τθν θμερομθνία που κα οριςτεί από το αρμόδιο 
όργανο του Νοςοκομείου. 

13.  Είδθ τα οποία δεν εξαντλοφν το χρόνο χριςθσ τουσ, αντικακίςτανται χωρίσ χρζωςθ από τον 
προμθκευτι. 

 α. Αναλϊςιμα, αντιδραςτιρια   και  λοιπά  υλικά  που  δεν  περιλαμβάνονται  ςτουσ ςχετικοφσ πίνακεσ 
ανάλυςθσ  κόςτουσ   τθσ προςφοράσ   και  τυχόν  απαιτθκοφν  κατά  τθν  διάρκεια  τθσ  ςυμβάςεωσ   για 
τθν  λειτουργία  του  αναλυτικοφ  ςυςτιματοσ  κα  παραδίνονται  ςτο  Νοςοκομείο  δωρεάν. 

β. Ροςότθτεσ  αναλωςίμων  και λοιπϊν  υλικϊν  που  κα  υπερβαίνουν  τισ  ποςότθτεσ  που  δθλϊνονται   
ςτον  πίνακα  ανάλυςθσ  κόςτουσ  τθσ  προςφοράσ  τουσ  για  τον  αρικμό  εξετάςεων  που  δθλϊνονται,    
κα  παραδίνονται  ςτο  Νοςοκομείο  δωρεάν. Το  service και  τα  αναλϊςιμα  πζραν  των  αναφερομζνων  
ςτθν προςφορά ,  κα  βαρφνουν  τον  προμθκευτι . 

γ. Θα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία του αρικμοφ των πραγματοποιοφμενων εξετάςεων και του 
αρικμοφ που αναφζρεται ςτθ ςυςκευαςία  που κα αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ  επίςθμων  φυλλαδίων  
του  καταςκευαςτικοφ οίκου. Σε μθ αντιςτοιχία θ εταιρεία υποχρεοφται να καλφψει τθ διαφορά.  

14. Το  Νοςοκομείο  κα  παράςχει  μόνον  παροχζσ   θλεκτρικοφ  ρεφματοσ , παροχι  νεροφ πόλθσ  και  
αποχζτευςθ . Τυχόν  παρεμβάςεισ   ςτθν  διαρρφκμιςθ  των  χϊρων  του  εργαςτθρίου  για τθν  
εγκατάςταςθ  των  αναλυτϊν  κα πρζπει να εγκρικοφν  από τα αρμόδια  όργανα  του  Νοςοκομείου  και  
κα γίνουν  με  ευκφνθ   και  δαπάνεσ  του  προμθκευτι. Θ  εκτζλεςθ  των  εργαςιϊν  κα  πρζπει  να  ζχει  
ολοκλθρωκεί   πριν  από  τθν  εγκατάςταςθ του  ςυςτιματοσ . 

15. Το προςφερόμενο μθχάνθμα να ςυνδζεται απαραίτθτα με on line ςφςτθμα διαχείριςθσ δεδομζνων 
(LIS), με αμφίδρομθ επικοινωνία. Να δζχεται παραγγελία των προσ εκτζλεςθ εξετάςεων απ’ευκείασ από 
εξωτερικό υπολογιςτι χωρίσ να απαιτείται για αυτι προγραμματιςμόσ του αναλυτι. Σε όποιο μθχάνθμα 
προβλζπεται ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά να δζχεται ςωλθνάρια αιμολθψίασ, αν αυτά είναι με bar code να 
αναγνωρίηονται από το μθχάνθμα και θ επικοινωνία μθχανιματοσ-LIS να γίνεται και με bar code. Ο 
προμθκευτισ κα ςυνδζςει τον προςφερόμενο αναλυτι ςτον τόπο εγκατάςταςισ του με το ςφςτθμα 
μθχανοργάνωςθσ του εργαςτθρίου (Θα επωμιςκεί το κόςτοσ) .  Το  ανωτζρω  ςφςτθμα  κα  παρζχει  τθν  
δυνατότθτα  παραλαβισ  ςυγκεντρωτικϊν  αποτελεςμάτων  και  ςε  ετιςια  βάςθ  για τον  πραγματικό  
ζλεγχο  του  κόςτουσ  ανά  εξζταςθ .  Ο  προμθκευτισ  κα  είναι  υποχρεωμζνοσ  ςε  περίπτωςθ  που  αυτό  
ηθτθκεί  από  το Νοςοκομείο  να  εγκαταςτιςει  με  δικι  του  μζριμνα  και  ζξοδα   τουσ  Θλεκτρονικοφσ  
Υπολογιςτζσ και τουσ  εκτυπωτζσ,  που  είναι  απαραίτθτοι  για  τθν  λειτουργία  του  ςυςτιματοσ .                                                                      

16. Τα  ζξοδα  μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ , εκπαίδευςθσ, ςυντιρθςθσ, αναβάκμιςθσ, ανταλλακτικϊν  και θ  
τεχνικι  και  επιςτθμονικι  υποςτιριξθ    κα  παρζχονται  δωρεάν  από  τθν  μειοδότρια  εταιρεία. 

17.  Ειδικι  τριμελισ  επιτροπι  ελζγχου  κα  ςυςτακεί  με  απόφαςθ του  Διοικθτι του Νοςοκομείου   θ  
οποία  κα  αποτελείται  από : 

Ζνα  μζλοσ  από το Ιατρικό  προςωπικό του  Νοςοκομείου. 

Ζνα  μζλοσ  από  το προςωπικό τθσ  τεχνικισ υπθρεςίασ του Νοςοκομείου. 

Ζνα  εκπρόςωπο  του  προμθκευτι. 

κα  ςυνζρχεται  ανά  τρίμθνο   και  κα  εξετάηει  τθν  κατανάλωςθ  των  ειδϊν  ανάλογα  με  τον  όγκο  των  
εξετάςεων  που  κα  διενεργεί και κα ςυντάςςει το  ςχετικό  πρακτικό ,κα υπολογίηει το πραγματικό 
κόςτοσ ανάλυςθσ, από το ςφνολο των αγορϊν, το ςφνολο του αναλυτικοφ ζργου (εξετάςεισ ρουτίνασ, 
επαναλιψεισ, βακμονομιςεισ, ζλεγχοσ ποιότθτασ) και τθν παρακατακικθ υλικϊν ςτο Νοςοκομείο.  

 Θ επιτροπι κα ςυντάςςει πρακτικό με τα παραπάνω ςτοιχεία. Κατά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ, κα γίνεται ρφκμιςθ ωσ εξισ: 
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17.1. Αν το κόςτοσ ζχει υπερβεί τθν προςφερόμενθ ςυνολικι αξία, για τον αρικμό των εξετάςεων του 
ςυνολικοφ αναλυτικοφ ζργου και τθν παρακατακικθ υλικϊν ςτο Νοςοκομείο, ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται ςε επιςτροφι του υπερβάλλοντοσ ποςοφ, με ζκδοςθ πιςτωτικοφ δελτίου. 

17.2. Αν το κόςτοσ είναι χαμθλότερο από τθν προςφερόμενθ ςυνολικι αξία, για τον αρικμό των εξετάςεων 
που διενεργικθκαν και τθν παρακατακικθ υλικϊν ςτο Νοςοκομείο, ο προμθκευτισ δεν μπορεί να ζχει 
οποιαδιποτε απαίτθςθ από το Νοςοκομείο. 

18. Σε  κατάλλθλθ  κζςθ  των  μθχανθμάτων  κατά τθν εγκατάςταςι των κα  επικολλθκεί  πινακίδα  με  
μζριμνα  του  προμθκευτι  ςτθν  οποία  κα  αναγράφονται : 

1. Θ  ονομαςία , το μοντζλο  και  ο  S/N  του  μθχανιματοσ. 
2. Τα  ςτοιχεία  του  καταςκευαςτι. 
3. Ο  αρικμόσ  ςφμβαςθσ  και  θ  θμερομθνία  υπογραφισ  τθσ. 

 
19. Οι  προλθπτικζσ  ςυντθριςεισ (εβδομαδιαίεσ  - μθνιαίεσ – ετιςιεσ  κλπ) κα πρζπει  να  γίνονται  
ςφμφωνα  με τισ προδιαγραφζσ  τθσ  καταςκευάςτριασ  εταιρείασ  των  ςυςκευϊν  και  κα  αναγράφονται  
οπωςδιποτε   ςτισ  προςφορζσ.  

20. Να κατατεκεί λίςτα με αρικμό ανά ζτοσ επιςκζψεων ατόμων τθσ εταιρίασ για προλθπτικι ςυντιρθςθ, 
εμπζδωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, επίλυςθ αποριϊν κ.λ.π. Να αναφζρεται κάκε πότε κα πραγματοποιοφνται. 
Στθν ίδια λίςτα: 

Α. Να αναφερκεί ωράριο κατά το οποίο κα παρζχεται χωρίσ χρζωςθ τθλεφωνικι υποςτιριξθ για 
κακθμερινζσ, Σάββατα, Κυριακζσ, αργίεσ. 

Β. Να αναφερκεί ωράριο για κακθμερινζσ, Σάββατα, Κυριακζσ, αργίεσ κατά το οποίο θ εταιρία κα 
διακζτει κατάλλθλο άτομο για επίςκεψθ ςτο εργαςτιριο προσ αποκατάςταςθ βλαβϊν ι 
προβλθμάτων που δεν επιλφονται τθλεφωνικά.  

Να αναφερκεί ο χρόνοσ απόκριςθσ μετά από κλιςθ (ςε πόςεσ ϊρεσ κατάλλθλα εκπαιδευμζνο άτομο 
κα φκάςει ςτο εργαςτιριο). 

Πτι δθλωκεί ςτθν παράγραφο αυτι κα εφαρμοςκεί ςτθν πράξθ, διαφορετικά κα κεωρθκεί ωσ αναλθκισ 
διλωςθ για μελλοντικοφσ διαγωνιςμοφσ. 

21. Ο  προμθκευτισ  που δεν  επιδιορκϊςει  και  οφτε    αντικαταςτιςει το  μθχάνθμα  κα κθρυχκεί από   
το  Νοςοκομείο  ζκπτωτοσ.  Το Νοςοκομείο κα κάνει κατάπτωςθ  τθσ  εγγυθτικισ  επιςτολισ  και κα  
ανακζςει  το  ζργο  ςε  ζναν  από  τουσ  άλλουσ  Ρρομθκευτζσ. Θ  πικανι  διαφορά  τθσ  δαπάνθσ  που  κα  
προκφψει   με  τον  νζο  προμθκευτι,  κα  καλυφκεί   κακ ολοκλθρία  από τον  προθγοφμενο  για όλθ τθν 
διάρκεια  τθσ  Συμβάςεωσ. 

22. Εάν   μζςα  ςε  διάςτθμα  τριάντα  (30) θμερϊν  ςυμβοφν  4  βλάβεσ  τθσ   ίδιασ  ςυςκευισ   κα  γίνει  
άμεςθ  αντικατάςταςθ  τθσ  ςυςκευισ  με  άλλθ  αχρθςιμοποίθτθ  των  ιδίων  δυνατοτιτων – 
προδιαγραφϊν . 

23. Ο πρϊτοσ μινασ λειτουργίασ των μθχανθμάτων κεωρείται δοκιμαςτικόσ. Θ παραλαβι των 
μθχανθμάτων, αντιδραςτθρίων και λοιπϊν αναλωςίμων κα γίνει μετά από αυτό το χρονικό διάςτθμα. Αν 
κατά το χρονικό αυτό διάςτθμα δεν επιβεβαιωκοφν, όςα αναφζρονται ςτθν προςφορά και κυρίωσ τα 
ςθμεία που εξαςφαλίηουν τθν ποιότθτα του ςυςτιματοσ αναλυτισ-αντιδραςτιρια, τότε δεν κα 
παραλθφκοφν τα προϊόντα και κα επιςτραφοφν χωρίσ καμία οικονομικι ι άλλθ αποηθμίωςθ προσ τον 
προμθκευτι. Επίςθσ, κα ακυρωκεί θ ςφμβαςθ προμικειασ, ωσ προϊόν κατάκεςθσ αναλθκϊν ι ψευδϊν 
ςτοιχείων. 

24. Ο προμθκευτισ ζχει το δικαίωμα να παρίςταται κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ του εργαςτθρίου  και να 
παρακολουκεί τον τρόπο χειριςμοφ από το προςωπικό του εργαςτθρίου των προϊόντων  και του αναλυτι 
που προμικευςε. Αν διαπιςτϊςει κακό χειριςμό και κακι διαχείριςθ απευκφνεται ςτον διευκυντι ι 
υπεφκυνο του εργαςτθρίου. 
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25. Ο Ρρομθκευτισ που δεν επιδιορκϊςει το μθχάνθμα και οφτε το αντικαταςτιςει μετά τθν παρζλευςθ 
επτά (7) θμερϊν, το Νοςοκομείο μπορεί να τον κθρφξει ζκπτωτο με κατάπτωςθ τθσ  εγγυθτικισ  επιςτολισ  
και να ανακζςει τθν προμικεια ςτον επόμενο, από τουσ Συμμετζχοντεσ, Ρρομθκευτι με τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Θ  πικανι  διαφορά  τθσ  δαπάνθσ  που  κα  προκφψει   
με  τον  νζο  Ρρομθκευτι  κα  καλυφκεί   κακ’ ολοκλθρία  από τον  προθγοφμενο  για όλθ τθν διάρκεια  
τθσ  Συμβάςεωσ. 

26. Ο Ρρομθκευτισ κα λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα απόςυρςθσ του προϊόντοσ από τθν αγορά, ςε 
περίπτωςθ που θ χριςθ του κζςει ςε κίνδυνο τθν υγεία ι και τθν αςφάλεια των αςκενϊν, των χρθςτϊν ι 
ενδεχομζνωσ και άλλων προςϊπων, κακϊσ και τθν αςφάλεια πραγμάτων και εξοπλιςμοφ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ– ΔΔΔ 

 
Σε ςυνθμμζνο θλεκτρονικό αρχείο τθσ διακιρυξθσ περιλαμβάνονται: 
 

1. Υπόδειγμα του ΕΕΕΣ  Συμβάςεων τθσ διακιρυξθσ ςε μορφι αρχείου  pdf, το οποίο  αποτελεί 
αναπόςπαςτό τθσ μζροσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
όπωσ ζχει τροποποιθκεί. 
 

2. Το ΕΕΕΣ τθσ διακιρυξθσ, ςε μορφι αρχείου .xml, το οποίο κα μποροφν να το χρθςιμοποιιςουν οι 
οικονομικοί φορείσ, προκειμζνου να ςυντάξουν τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 

3. Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ. 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.  οι προςφερόμενοι αναλυτζσ να είναι υψθλϊν 
προδιαγραφϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, ςτερεάσ και 
ανκεκτικισ καταςκευισ 

ΝΑΙ   

  ….    

……..    

……    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο  

 

Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει (επί ποινι αποκλειςμοφ) να ςυνοδεφεται από πίνακεσ περιλαμβανομζνων 

των αντιδραςτθρίων και παντόσ είδουσ απαιτουμζνων αναλωςίμων για τθν διενζργεια τθσ κάκε εξζταςθσ, 

ςφμφωνα με τουσ κάτωκι πίνακεσ χωρίσ να υπάρχουν οικονομικά ςτοιχεία.   

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ……../2022 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΕΤΑΙΕΙΑΣ …………………………………. ΓΙΑ  ΤΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

ΡΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 

ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΣΤΟ ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

Ο πίνακασ αφορά αντιδραςτιρια  

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ  

ΕΙΔΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΘΣ 

ΑΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΤΙΔΑ
ΣΤΘΙΟΥ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΝΤΙΔΑΣΤΘ

ΙΟΥ 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΟΥ 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 2 – ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   

ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΣΤΟ ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

Ο πίνακασ αφορά Controls, Calibrators και πάςθσ φφςεωσ αναλϊςιμα πλιν αντιδραςτθρίων. 

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ  

ΕΙΔΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΘΣ 

 ΑΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ 
ΧΘΣΘΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΑ 

ΑΝΑΛΩΣ
ΙΜΟΥ 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝ
ΟΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 

Τόποσ ………., Θμερομθνία …… /……. /2022 

                                                                                    

 

                                                                                          Για τθν εταιρεία 

 

                                                                                        (Ονομ/μο - Υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V –Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει (επί ποινι αποκλειςμοφ) να ςυνοδεφεται από πίνακεσ ανάλυςθσ  

ςυνολικοφ κόςτουσ ανά εξζταςθ, περιλαμβανομζνων των αντιδραςτθρίων και παντόσ είδουσ 

απαιτουμζνων αναλωςίμων για τθν διενζργεια τθσ κάκε εξζταςθσ, ςφμφωνα με τουσ κάτωκι πίνακεσ.  

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ……../2022 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΕΤΑΙΕΙΑΣ …………………… ΓΙΑ  ΤΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

ΡΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1 - ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 

ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΣΤΟ ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

Ο πίνακασ αφορά αντιδραςτιρια  

ΡΙΝΑΚΑΣ 1 - ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 2 – ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   

ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΣΤΟ ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

Ο πίνακασ αφορά Controls, Calibrators και πάςθσ φφςεωσ αναλϊςιμα πλιν αντιδραςτθρίων. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 3 - ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘ  

ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ  ΤΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΣΤΟ ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Ο πίνακασ αφορά τθν τιμι εξζταςθσ ςυνολικά  
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