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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

 ΑλαξηεηΩα ζην ΓηαδΫθηπν 

1Ζ .ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ  ΘαηαρσξηζηΩν ζην ΘΖΚΓΖΠ 

Γ. Λ. ΑΘΖΛΥΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»   
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ – ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΞΖΟΔΠΗΑ 
ΞΝΓΗΔΘΛΠΖΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

ΞξνκΪζεηα: ΑλαισζΫκσλ θαη ΑληηδξαζηεξΫσλ 

Ραρ. Γ/λζε: Βαζ. ΠνθΫαο 114 Ραμηλφκεζε θαηΨ CPV: 33696500-0 

Ρ.Θ.: 115 27 Αξηζκφο ΓηαθΪξπμεο: Φ38/2022 

ΞιεξνθνξΫεο: Ι. ΞαλδΪ ΓηαδηθαζΫα:  Αλνηρηφο Γηαγσληζκφο 

Email: prom@hippocratio.gr   

ΡειΩθσλν:  213 2088715 ΑζΪλα, 28/04/2022 

   ΑΞ: 7235 

     

 

«Γηαθήξπμε Αλνηρηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ θαη αληηδξαζηεξίσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε 3.000 εμεηάζεσλ Αλνζνθπηηαξνρεκηθψλ ρξψζεσλ ζην Θπηηαξνινγηθφ Ρκήκα ηνπ Γ.Λ.Α. 
“ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ” κε ηαπηφρξνλε παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ (CPV: 33696500-0, 

Αληηδξαζηήξηα Δξγαζηεξίσλ), δηάξθεηαο ζχκβαζεο ελφο (1) έηνπο θαη έσο εμάληιεζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 31.620,00€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ, 
κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή)». 

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΑΛΑΘΔΠΖΠ Αλνηρηφο Γηαγσληζκφο (ηνπ α. 27 ηνπ λ.4412/2016) 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: Γεληθφ ΛνζνθνκεΫν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

Νξγαληζκφο ΓεκνζΫνπ ΓηθαΫνπ 
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα: γεΫα 

ΔΓΟΑ: ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 114, ΑΘΖΛΑ, Ρ.Θ.:11527 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ: Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξΫεο: Ι. ΞαλδΪ 

ΡειΩθσλν:+302132088715 
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκεΫν: prom@hippocratio.gr 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ: http://www.hippocratio.gr/ 
Ρα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εΫλαη δηαζΩζηκα γηα απεξηφξηζηε, 

πιΪξε, Ψκεζε θαη δσξεΨλ πξφζβαζε ζηελ αλσηΩξσ δηεχζπλζε 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ: ΞξνκΪζεηα αλαισζΫκσλ θαη αληηδξαζηεξΫσλ γηα ηελ εθηΩιεζε 3.000 
εμεηΨζεσλ Αλνζνθπηηαξνρεκηθψλ ρξψζεσλ ζην Θπηηαξνινγηθφ ΡκΪκα 

ηνπ Γ.Λ.Α. “ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ” κε ηαπηφρξνλε παξαρψξεζε ζπλνδνχ 

εμνπιηζκνχ 

ΑΟΗΘΚΝΠ AΛΑΦΝΟΑΠ:  Φ38/2022 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΟΗΝ ΙΔΜΗΙΝΓΗΝ CPV: 33696500-0 Αλαιψζηκα θαη ΑληηδξαζηΪξηα 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑΠΚΒΑΠΖΠ: 31.620,00€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ (ΑμΫα ρσξΫο ΦΞΑ 25.500,00€) 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ: Ζ πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ βΨζεη 
ηηκΪο (ρακειφηεξε ηηκΪ) 

ΓΔΗΓΚΑΡΑ: ΛΑΗ 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ-ΞΑΟΑΡΑΠΔΗΠ: Έλα (1) Ωηνο θαη Ωσο εμΨληιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηΪησλ 

ΗΠΣΠΞΟΝΠΦΝΟΥΛ: 120 κΩξεο απφ ηελ επνκΩλε ηεο εκεξνκελΫαο δηελΩξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ 

ΡΝΞΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ/ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ:   ΓΛΑ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» (Βαζ. ΠνθΫαο 114, ΑζΪλα) 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ-ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ: ΡΚΖΚΑΡΗΘΑ 

ΔΓΓΖΠΔΗΠ: ΑπαηηεΫηαη ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖκεξνκελΫα:12/05/2022 

ΖκΩξα: ΞΔΚΞΡΖ 

Ώξα: 09:00π.κ. 

ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Πηελ Ωδξα ηνπ Γεληθνχ ΛνζνθνκεΫνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

ΡκΪκα ΓξακκαηεΫαο (Ξξσηφθνιιν) 
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ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ: 
Ζ απνζθξΨγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθΫσλ πξνκεζεπηψλ 
ζα γΫλεη ηελ ΞΔΚΞΡΖ 12/05/2022 θαη ψξα 10:00π.κ. 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ 

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 

www.promitheus.gov.gr 
www.hippocratio.grΡκΪκα Ξξνκεζεηψλ ΘΩκαηα 

ΞξνκεζεηψλΞξνκΪζεηεο ΓηαγσληζκνΫ 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ: 28/04/2022 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ 

ΓΛΑΗ: 

28/04/2022 

 
 

Έρνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δηαηΨμεηο φπσο απηΩο ηζρχνπλ θαηΨ ηελ εκΩξα δεκνζΫεπζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ: 
1. Ρν λ.4915/2022 (ΦΔΘ 63/Α’/24.03.2022), Ψξζξν 79, «ΔγθξΫζεηο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ εθπφλεζε 

κειεηψλ, πινπνΫεζε Ωξγσλ θαη παξνρΪ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε 
βειηΫσζε θαη αλΨπηπμε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηεο ΘεληξηθΪο πεξεζΫαο ηνπ πνπξγεΫνπ γεΫαο, ησλ 

επνπηεπφκελσλ θνξΩσλ, ηνπ ΑηγηλΪηεηνπ ΛνζνθνκεΫνπ, ηνπ ΑξεηαΫεηνπ ΛνζνθνκεΫνπ θαη ηνπ ΔπγελΫδεηνπ 

ΘεξαπεπηεξΫνπ θαη γηα ηελ πξνκΪζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ Ϊ 
ππεξεζηψλ». 

2. Ρν λ.4782/2021 (ΦΔΘ 36/Α’/09.03.2021) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνΫεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 
ξπζκηζηηθνχ πιαηζΫνπ ησλ δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκΫζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκεΫο ηεο 

Ψκπλαο θαη ηεο αζθΨιεηαο θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο γηα ηελ αλΨπηπμε, ηηο ππνδνκΩο θαη ηελ πγεΫα» φπσο ηζρχεη. 
3. Ρν λ.4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγΪ ζηηο 

ΝδεγΫεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηζρχεη. 

4. Ρν λ.4542/2018 (Α’ 95) «Θχξσζε ηεο ΠπκθσλΫαο κεηαμχ ηεο ΘπβΩξλεζεο … θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο», 
Ψξζξν ηΩηαξην παξ. 2β). 

5. Ρν λ.4523/2018 (ΦΔΘ Α’ 41) «ΓηαηΨμεηο γηα ηελ παξαγσγΪ ηειηθψλ πξντφλησλ ΦαξκαθεπηηθΪο 
ΘΨλλαβεο θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο». 

6. Ρν λ.4270/2014 (Α' 143) «ΑξρΩο δεκνζηνλνκηθΪο δηαρεΫξηζεο θαη επνπηεΫαο (ελζσκΨησζε ηεο ΝδεγΫαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο». 
7. Ρν λ.4250/2014 (Α' 74) «ΓηνηθεηηθΩο Απινπζηεχζεηο - ΘαηαξγΪζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ 

θαη πεξεζηψλ ηνπ ΓεκνζΫνπ ΡνκΩα-ΡξνπνπνΫεζε ΓηαηΨμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπΩο 
ξπζκΫζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 1. 

8. Ρελ παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013 (Α' 107) «ΞξνζαξκνγΪ ηεο ειιεληθΪο λνκνζεζΫαο ζηελ ΝδεγΫα 2011/7 
ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ησλ θαζπζηεξΪζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΩο ζπλαιιαγΩο». 

9. Ρν λ.4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαΫαο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ θαη Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ…». 
10. Ρν λ.3861/2010 (Α’ 112) «ΔλΫζρπζε ηεο δηαθΨλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθΪ αλΨξηεζε λφκσλ θαη πξΨμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΨλσλ ζην δηαδΫθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη 
Ψιιεο δηαηΨμεηο». 

11. Ρν λ.3329/05 (ΦΔΘ 81/Α΄/04.04.2005) «Δζληθφ Πχζηεκα γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο θαη 

ινηπΩο δηαηΨμεηο». 
12. Ρν ΞΓ 28/2015 (Α' 34) «ΘσδηθνπνΫεζε δηαηΨμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα Ωγγξαθα θαη 

ζηνηρεΫα». 
13. Ρν ΞΓ 80/2016 (Α’ 145) «ΑλΨιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΨθηεο», φπσο ηζρχεη. 

14. Ρελ ππ. αξ. 76928/2021 (ΦΔΘ 3075/Β’/13.07.2021) ΘνηλΪ πνπξγηθΪ Απφθαζε «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ 

ζεκΨησλ ιεηηνπξγΫαο θαη δηαρεΫξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ 
(ΘΖΚΓΖΠ)». 

15. Ρελ ππ. αξ. Γ4β/Γ.Ξ.: 88838/19 Απφθαζε ηνπ πνπξγεΫνπ γεΫαο «Γηνξηζκφο λΩνπ ΓηνηθεηΪ ζην Γ.Λ.Α. 
“ΗππνθξΨηεην”» (ΦΔΘ 16/ΝΓΓ/14.01.2020). 

16. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) Θ..Α ζρεηηθΨ κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α. 
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ». 

17. Ρελ ππ. αξ. 4/28-02-2022, ζΩκα 23ν, Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ  ζρεηηθΨ κε ηελ Ωγθξηζε 

δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (ΑΓΑ:9Δ414690ΥΠ-4Θ9, ΑΓΑΚ: 
22REQ010171082 2022-03-09). 

18. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιεΫηαη δαπΨλε, ε νπνΫα ζα αλΩξρεηαη ζπλνιηθΨ Ωσο ηνπ πνζνχ 
ησλ 31.620,00€ θαη ζα θαιπθζεΫ απφ ηνλ Ραθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ ΦνξΩα ζχκθσλα κε ηελ ππ.           

αξ. 504/09-03-2022 Απφθαζε ΑλΨιεςεο πνρξΩσζεο (ΑΓΑ:95ΟΗ4690ΥΠ-ΙΥ, ΑΓΑΚ:22REQ010174133 

2022-03-09). 
 

Γ Η Α Θ Ζ Ο  Π Π Ν  Κ Δ 
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Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκΪζεηα αλαισζΫκσλ θαη αληηδξαζηεξΫσλ γηα ηελ εθηΩιεζε 3.000 εμεηΨζεσλ 
Αλνζνθπηηαξνρεκηθψλ ρξψζεσλ ζην Θπηηαξνινγηθφ ΡκΪκα ηνπ Γ.Λ.Α. “ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ” κε ηαπηφρξνλε 

παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ (CPV: 33696500-0, ΑληηδξαζηΪξηα ΔξγαζηεξΫσλ), δηΨξθεηαο ζχκβαζεο ελφο 
(1) Ωηνπο θαη Ωσο εμΨληιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηΪησλ, ζπλνιηθΪο πξνυπνινγηζζεΫζαο δαπΨλεο 

31.620,00€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ, κε θξηηΪξην αλΨζεζεο ηελ πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε 

πξνζθνξΨ βΨζεη ηηκΪο (ρακειφηεξε ηηκΪ). 
 

 
ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΙΖΜΖΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Γ.Λ. ΑΘΖΛΥΛ 
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 
ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ 114 

11527 ΑΘΖΛΑ 

12/05/2022 
Ζκέξα ΞΔΚΞΡΖ 

Θαη κέρξη ψξα 09:00π.κ. 

Γ.Λ.Α «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»  
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

 

12/05/2022 
Hκέξα ΞΔΚΞΡΖ 

Θαη ψξα 10:00π.κ. 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεΫ χζηεξα απφ πξνζεζκΫα (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελΫα δεκνζΫεπζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. 

ΞξνζθνξΩο πνπ θαηαηΫζεληαη κεηΨ ηελ εκεξνκελΫα θαη ψξα ιΪμεο ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ, εΫλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξΩθνληαη απφ ηελ πεξεζΫα πνπ δηελεξγεΫ ην δηαγσληζκφ. 
ΘαηΨ ηελ απνζθξΨγηζε ησλ πξνζθνξψλ δηθαηνχηαη λα παξΫζηαηαη ν ζπκκεηΩρσλ Ϊ Ωλαο εθπξφζσπνο ηνπ 

θΨζε ζπκκεηΩρνληα, ν νπνΫνο ζα πξΩπεη λα Ωρεη καδΫ ηνπ ηα θαηΨ πεξΫπησζε Ωγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ 
ηελ λφκηκε εθπξνζψπεζε ηνπ ζπκκεηΩρνληα. 

Γελ γΫλεηαη δεθηΪ ε ειεθηξνληθΪ ππνβνιΪ πξνζθνξψλ. 
 

 

ΚΔΟΝΠ Α΄: ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

 

ΞξνκΪζεηα αλαισζΫκσλ θαη αληηδξαζηεξΫσλ γηα ηελ εθηΩιεζε 3.000 εμεηΨζεσλ Αλνζνθπηηαξνρεκηθψλ ρξψζεσλ 
ζην Θπηηαξνινγηθφ ΡκΪκα ηνπ Γ.Λ.Α. “ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ” κε ηαπηφρξνλε παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ. 

 
 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ 
ΑΛΑ ΔΡΝΠ 

ΘΝΠΡΝΠ 

ΑΛΑ 
ΔΜΔΡΑΠΖ 

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘΝ 

ΘΝΠΡΝΠ 
ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘΝ 

ΘΝΠΡΝΠ 
ΚΔ ΦΞΑ 

1 ΟΘΚΗΠΡΗΘΝ ΓΗΑΙΚΑ 
ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑ 

ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΑΛΝΠΝΦΠΡΝΣΖΚΔΗΑΠ 

3000 8,5 € 25.500,00 € 31.620,00€ 

 
 

Νη ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο θαη νη απαηηΪζεηο ζρεηηθΨ κε ηα δεηνχκελα εΫδε νξΫδνληαη ζην ΚΩξνο Γ΄ ηεο 
ΓηαθΪξπμεο. 

 

ΚΔΟΝΠ Β΄: ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 

ΑΟΘΟΝ 1. ΝΟΗΠΚΝΗ 
ΑλαζΩηνπζαΑξρΪ: Ρν «Γ.Λ.Α.ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» θαη ην νπνΫν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 

πεξεζΫα ΓηελΩξγεηαο Γηαγσληζκνχ: ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 
ΓηαθΪξπμε: Ζ παξνχζα ΞξνθΪξπμε πνπ απνηειεΫηαη απφ ηα: 

ΚΩξνο Α: ΑληηθεΫκελν ηεο Πχκβαζεο  

ΚΩξνο Β: ΓεληθνΫ θαη ΔηδηθνΫ Όξνη 
ΚΩξνο Γ: ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο-ΞεξηγξαθΪ ηεο ΞξνκΪζεηαο/πεξεζΫαο 

ΚΩξνο Γ: Αμηνιφγεζε Ξξνζθνξψλ 
ΞαξΨξηεκα Η: Δπξσπατθφ Έληππν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) 

ΞαξΨξηεκα II: πνδεΫγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ  
ΔπηηξνπΪ ΓηελΩξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ: Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξΨγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο, ην νπνΫν ζα ζπγθξνηεζεΫ εηδηθΨ γηα ην ζθνπφ 
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απηφ θαη ην νπνΫν ιεηηνπξγεΫ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο πεξΫ ιεηηνπξγΫαο ησλ 
ζπιινγηθψλ νξγΨλσλ ηεο δηνΫθεζεο. 

ΞξνζθΩξσλ: ΝπνηνδΪπνηε θπζηθφ Ϊ λνκηθφ πξφζσπν Ϊ νκΨδα πξνζψπσλ ζπκκεηΩρεη ζην δηαγσληζκφ θαη 
ππνβΨιιεη πξνζθνξΨ κε ζθνπφ ηε ζχλαςε Πχκβαζεο κε ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ. 

Δθπξφζσπνο: Ν ππνγξΨθσλ ηελ πξνζθνξΨ -ζηελ πεξΫπησζε πνπ απηΪ δελ ππνγξΨθεηαη απφ ηνλ Ϋδην ηνλ 

ΞξνζθΩξνληα- πνπ κπνξεΫ λα εΫλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ΞξνζθΩξνληα, Ϊ πξφζσπν 
εμνπζηνδνηεκΩλν απφ ηνλ ΞξνζθΩξνληα Ϊ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, Ϊ ζε πεξΫπησζε Ωλσζεο 

πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκΩλν απφ φια ηα κΩιε ηεο Ωλσζεο. 
ΑληΫθιεηνο: Ρν πξφζσπν πνπ ν ΞξνζθΩξσλ κε δΪισζΪ ηνπ, ζηελ νπνΫα πεξηιακβΨλνληαη ηα πιΪξε 

ζηνηρεΫα ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθΪ δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξΫδεη 
ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλΨγθεο επηθνηλσλΫαο ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο κε ηνλ ΞξνζθΩξνληα. 

ΞξνκεζεπηΪο/ΑλΨδνρνο: Ν ΞξνζθΩξσλ πνπ ζα επηιεγεΫ θαη ζα ζπλΨςεη Πχκβαζε κε ηελ ΑλαζΩηνπζα 

ΑξρΪ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζΫα πνπ πεξηγξΨθνληαη ζηελ παξνχζα. 
Θαηαθχξσζε: Ζ απφθαζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο κε ηελ νπνΫα θαηαθπξψλεηαη ε αλΨζεζε ηεο ζχκβαζεο 

ζηνλ ΞξνκεζεπηΪ/ΑλΨδνρν. 
Πχκβαζε: Ζ Ωγγξαθε ζπκθσλΫα κεηαμχ ηεο ΑλαζΩηνπζαο  ΑξρΪο θαη ηνπ ΞξνκεζεπηΪ/Αλαδφρνπ, ε νπνΫα 

θαηαξηΫδεηαη κεηΨ ηελ αλαθνΫλσζε ηεο Θαηαθχξσζεο. ΔπΫζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο εΫλαη ε ειιεληθΪ. Ζ 

παξνχζα πξνθΪξπμε, ηα Ωληππα ηεο ΡερληθΪο θαη ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο θαη ε ζχκβαζε εΫλαη 
ζπληαγκΩλα ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθΨ θαη νη ΞξνζθνξΩο ησλ δηαγσληδνκΩλσλ / 

ππνςεθΫσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα εΫλαη ππνρξεσηηθΨ ζπληαγκΩλα ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα.  
ΠπκβαηηθΨ ηεχρε: Ρν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο κε ηνλ ΞξνκεζεπηΪ/ΑλΨδνρν 

θαη φια ηα ηεχρε  πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβΨλνπλ θαηΨ ζεηξΨ ηζρχνο: 
α. ηε Πχκβαζε, 

β. ηελ ΓηαθΪξπμε 

γ. ηελ ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ ηνπ ΞξνκεζεπηΪ/Αλαδφρνπ θαη  
δ. ηελ ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ ηνπ ΞξνκεζεπηΪ/Αλαδφρνπ.  

Ξξνυπνινγηζκφο: Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ σο πηζαλΪ δαπΨλε γηα ηελ πξνκΪζεηα. 
Ππκβαηηθφ ΡΫκεκα: Ζ ηηκΪ πξνζθνξΨο ζηελ νπνΫα ζα θαηαθπξσζεΫ ε πξνκΪζεηα. 

ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο: Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνΫν ζα ζπγθξνηεζεΫ απφ 

ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ θαη ζα Ωρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επΫβιεςε ηεο εθηΩιεζεο ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ 
ΞξνκεζεπηΪ/ΑλΨδνρν θαη ηελ παξαιαβΪ ηνπ αληηθεηκΩλνπ ηεο Πχκβαζεο. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 2.ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 

«Γ.Λ.Α. ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»  
Γηεχζπλζε: ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ 114,  

Ραρ. Θψδηθαο: 115 27, ΑζΪλα  
ΡειΩθσλν: 213 2088715 

E-mail: prom@hippocratio.gr 
ΞιεξνθνξΫεο: Ι. ΞαλδΪ 

Website: http://www.hippocratio.gr/ 

 
 

ΑΟΘΟΝ 3. ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ 
Ν δηαγσληζκφο δηΩπεηαη απφ ηηο δηαηΨμεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζην πξννΫκην ηεο απφθαζεο ηεο ΑλαζΩηνπζαο 

ΑξρΪο, φπσο απηΩο ηζρχνπλ θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα πξνθΪξπμΪο ηνπ. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 4. ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΡΥΛ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  – ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ 
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβΨλνπλ ηα ηεχρε ηεο ΓηαθΪξπμεο απφ ηελ επΫζεκε ηζηνζειΫδα ηνπ 

ΛνζνθνκεΫνπ θαη ην ΘΖΚΓΖΠ. 
Δηδηθφηεξα ζε πεξΫπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθΩο πιεξνθνξΫεο, 

ζρεηηθΩο κε φξνπο ηεο πξνθΪξπμεο κΩρξη θαη πΩληε (5) εκΩξεο πξν ηεο εθπλνΪο ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο 

ησλ πξνζθνξψλ, Ϊηνη Ωσο ηελ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 06/05/2022, απηΩο παξΩρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) 
εκΩξεο πξν ηεο εθπλνΪο ηεο σο Ψλσ πξνζεζκΫαο, Ϊηνη Ωσο ηελ ΓΔΡΔΟΑ 09/05/2022. ΘαλΩλαο 

ππνςΪθηνο δελ κπνξεΫ ζε νπνηαδΪπνηε πεξΫπησζε λα επηθαιεζζεΫ πξνθνξηθΩο απαληΪζεηο εθ κΩξνπο ηνπ 
ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο. 

 

 
ΑΟΘΟΝ 5. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
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Νη ππνςΪθηνη Ϊ πξνζθΩξνληεο θαη, ζε πεξΫπησζε ελψζεσλ, ηα κΩιε απηψλ κπνξνχλ λα εΫλαη θπζηθΨ Ϊ 
λνκηθΨ πξφζσπα εγθαηεζηεκΩλα  ζε θξΨηνο - κΩινο ηεο ΔπξσπατθΪο  Έλσζεο  (Δ.Δ.)  Ϊ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), θαζψο θαη ζε ηξΫηεο ρψξεο πνπ Ωρνπλ ππνγξΨςεη θαη θπξψζεη ηε ΠπκθσλΫα 
ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ, ε νπνΫα Ωρεη ζπλαθζεΫ ζην πιαΫζην ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ ΔκπνξΫνπ θαη ησλ 

πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο ΝπξνπγνπΨεο (λ.2513/1997 Α΄139), εθφζνλ ε 

δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε ππΨγεηαη ζην πεδΫν εθαξκνγΪο ηεο σο Ψλσ ΠπκθσλΫαο. 
Νη ππνςΪθηνη Ϊ νη πξνζθΩξνληεο νη νπνΫνη, δπλΨκεη ηεο λνκνζεζΫαο ηνπ θξΨηνπο - κΩινπο ζην νπνΫν εΫλαη 

εγθαηεζηεκΩλνη, Ωρνπλ δηθαΫσκα λα δηελεξγνχλ ζπγθεθξηκΩλε παξνρΪ, δελ επηηξΩπεηαη λα απνθιεΫνληαη κε 
ηελ αηηηνινγΫα φηη ζα Ωπξεπε λα εΫλαη εΫηε θπζηθΨ εΫηε λνκηθΨ πξφζσπα θαηΨ ηελ ειιεληθΪ λνκνζεζΫα. 

ΔπηηξΩπεηαη σζηφζν, ζηελ πεξΫπησζε δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ Ωξγσλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ 
δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ πξνκεζεηψλ, πνπ θαιχπηνπλ, επηπιΩνλ, εξγαζΫεο Ϊ/θαη ππεξεζΫεο ηνπνζΩηεζεο θαη 

εγθαηΨζηαζεο, λα δεηεΫηαη απφ ηα λνκηθΨ πξφζσπα λα κλεκνλεχνπλ, ζηελ πξνζθνξΨ Ϊ ζηελ 

αΫηεζεζπκκεηνρΪο ηνπο, ηα νλφκαηα θαη ηα επαγγεικαηηθΨ πξνζφληα ησλ πξνζψπσλ πνπ επηθνξηΫδνληαη 
κε ηελ εθηΩιεζε ηεο ζπγθεθξηκΩλεο παξνρΪο. 

Νη θνηλνπξαμΫεο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ κπνξνχλ λα ππνβΨινπλ πξνζθνξΨ Ϊ λα εκθαλΫδνληαη σο 
ππνςΪθηνη. Γηα ηελ ππνβνιΪ πξνζθνξΨο Ϊ αΫηεζεο ζπκκεηνρΪο, νη αλαζΩηνπζεο αξρΩο δελ κπνξνχλ λα 

απαηηνχλ λα Ωρνπλ νη θνηλνπξαμΫεο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ ζπγθεθξηκΩλε λνκηθΪ κνξθΪ. Ζ επηιεγεΫζα 

θνηλνπξαμΫα εΫλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεΫ λα πεξηβιεζεΫ ζπγθεθξηκΩλε λνκηθΪ κνξθΪ, εΨλ ηεο αλαηεζεΫ ε 
ζχκβαζε, ζην κΩηξν πνπ ε πεξηβνιΪ απηΪο ηεο λνκηθΪο κνξθΪο εΫλαη αλαγθαΫα γηα ηελ νξζΪ εθηΩιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 
Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο απφ θνηλνπξαμΫα νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, φια ηα κΩιε ηεο 

επζχλνληαη Ωλαληη ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο αιιειΩγγπα θαη εηο νιφθιεξφλ. 
Ρα εγθαηεζηεκΩλα ζηελ ΔιιΨδα θπζηθΨ Ϊ λνκηθΨ πξφζσπα πξΩπεη λα εΫλαη εγγεγξακκΩλα ζηα νηθεΫα 

επαγγεικαηηθΨ Ϊ εκπνξηθΨ κεηξψα θαη λα πξνζθνκΫδνπλ αλΨινγν πηζηνπνηεηηθφ. Νη ππνςΪθηνη πνπ δελ 

Ωρνπλ εγθαηΨζηαζε ζηελ ΔιιΨδα πξΩπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθΪ ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ Ϊ 
εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξΨηνπο εγθαηΨζηαζΪο ηνπο Ϊ λα πξνζθνκΫδνπλ αλΨινγε Ωλνξθε βεβαΫσζε Ϊ 

πηζηνπνηεηηθφ. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 6. ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ – ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
6.1. Ιφγνη απνθιεηζµνχ 

Νη πξνζθΩξνληεο νηθνλνµηθνΫ θνξεΫο απνθιεΫνληαη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζµφ εΨλ µΩρξη θαη ηελ εµΩξα 
ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο ηνπο ζπληξΩρεη γηα ηνπο πξνζθΩξνληεο ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο 

αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016 θαη ζπγθεθξηκΩλα, αλ Ωρεη εθδνζεΫ ζε βΨξνο 

ηνπο ακεηΨθιεηε θαηαδηθαζηηθΪ απφθαζε γηα θΨπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθΪκαηα: 
α) ζπµµεηνρΪ ζε εγθιεκαηηθΪ νξγΨλσζε, φπσο απηΪ νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 

2008/841/∆Δ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 24εο ΝθησβξΫνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΩµεζε ηνπ 
νξγαλσµΩλνπεγθιΪκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθΫα, φπσο νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 3 ηεο ζχµβαζεο πεξΫ ηεο θαηαπνιΩµεζεο ηεο δηαθζνξΨο 
ζηελ νπνΫα ελΩρνληαη ππΨιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ Ϊ ησλ θξαηψλ-µειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 

195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελπαξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαΫζην  2003/568/∆Δ ηνπ 

ΠπµβνπιΫνπ ηεο 22αο ΗνπιΫνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιΩµεζε ηεο δσξνδνθΫαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµΩα (ΔΔ L 
192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξΫδεηαη ζηελ θεΫµελελνµνζεζΫα Ϊ ζην εζληθφ δΫθαην ηνπ 

νηθνλνµηθνχ θνξΩα,  
γ) απΨηε, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο ζρεηηθΨ µε ηελ πξνζηαζΫα ησλ 

νηθνλνµηθψλζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ  (ΔΔ  C  316  ηεο  27.11.1995,  ζ.  48),  ε νπνΫα 

θπξψζεθε µε ην λ. 2803/2000 (Α΄  48), 
δ) ηξνµνθξαηηθΨεγθιΪµαηα Ϊ εγθιΪµαηαζπλδεφµελα µε ηξνµνθξαηηθΩο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξΫδνληαη, αληηζηνΫρσο, ζηα Ψξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 2002/475/∆Δ ηνπ ΠπµβνπιΫνπ ηεο 
13εο ΗνπλΫνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιΩµεζε ηεο ηξνµνθξαηΫαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) Ϊ εζηθΪ 

απηνπξγΫα Ϊ ζπλΩξγεηα Ϊ απφπεηξα δηΨπξαμεο εγθιΪµαηνο, φπσο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 4 απηΪο,  
ε) λνµηµνπνΫεζε εζφδσλ απφ παξΨλνµεο δξαζηεξηφηεηεο Ϊ ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηΫαο, 

φπσο απηΩο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 1 ηεο ΝδεγΫαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ 

ΠπµβνπιΫνπ ηεο 26εο ΝθησβξΫνπ 2005, ζρεηηθΨµε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηµνπνΫεζεο ηνπ 
ρξεµαηνπηζησηηθνχζπζηΪµαηνο γηα ηε λνµηµνπνΫεζε εζφδσλ απφ παξΨλνµεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηΫαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνΫα ελζσµαηψζεθε ζηελ εζληθΪ 
λνµνζεζΫα µε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  

ζη) παηδηθΪ εξγαζΫα θαη Ψιιεο µνξθΩοεµπνξΫαο αλζξψπσλ, φπσο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 2 ηεο 

ΝδεγΫαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπµβνπιΫνπ ηεο 5εο ΑπξηιΫνπ 2011, γηα ηελ 
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΩµεζεηεο εµπνξΫαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ ζπµΨησλ ηεο, θαζψο 
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θαη γηα ηελ αληηθαηΨζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαΫζην2002/629/∆Δ ηνπ ΠπµβνπιΫνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνΫα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθΪ λνµνζεζΫα µε ην λ.4198/2013 (Α΄ 215). 

Νη σο Ψλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηα µΩιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ 
νξγΨλνπ ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξΩα Ϊ ηνπ πξνζψπνπ πνπ Ωρεη εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο απνθΨζεσλ Ϊ 

ειΩγρνπ ζε απηφ. 

ΔπΫζεο απνθιεΫεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζΫα νπνηνζδΪπνηε νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη αζεηΪζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπγηα θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο (θπξΫαο θαη επηθνπξηθΪο), µε ηελ 

επηθχιαμε ηεο δηΨηαμεο ηνπ Ψξζξνπ 73 παξ. 2 ηειεπηαΫν εδΨθην ηνπ λ.4412/2016 πεξΫ Ψξζεο ηνπ ιφγνπ 
απνθιεηζκνχ. 

 
6.2 Θξηηήξηα Δπηινγήο 

Γηα ηε ζπκκεηνρΪ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ ζηε δηαδηθαζΫα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα πξΩπεη απηνΫ 

λαδηαζΩηνπλ θαηαιιειφιεηα γηα ηελ Ψζθεζε ηεο επαγγεικαηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξΨ ε 
παξνχζαζχκβαζε. Δηδηθφηεξα, νη απαηηΪζεηο ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο σο πξνο ηα θξηηΪξηα πνηνηηθΪο 

επηινγΪο (Ψξζξν 75 λ.4412/2016), ηα νπνΫα ν ππνςΪθηνο δειψλεη ππεχζπλα ζην Δ.Δ.Δ.Π. φηη 
ηθαλνπνηεΫεΫλαη νη θΨησζη: 

- Λα εΫλαη εγγεγξακκΩλνο ζην νηθεΫν ΔπηκειεηΪξην, νξΫδνληαο ξεηΨ ηελ επσλπκΫα ηνπ ΔπηκειεηεξΫνπ θαη 

ηναληηθεΫκελν ησλ δξαζηεξηνηΪησλ πνπ αζθεΫ (ξεηΨ θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκΩλνπ γηα λνκηθΨ πξφζσπα 
Ϊ ηνεηδηθφ επΨγγεικΨ ηνπο, πξνθεηκΩλνπ γηα θπζηθΨ πξφζσπα, κε ην νπνΫν εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζην 

ΔπηκειεηΪξην Ϊφηη αζθνχλ γεσξγηθφ Ϊ θηελνηξνθηθφ επΨγγεικα, θαηΨ πεξΫπησζε (δελ αθνξΨ 
ζπλεηαηξηζκνχο). Ρα αιινδαπΨθπζηθΨ Ϊ λνκηθΨ πξφζσπα, δειψλνπλ φηη εΫλαη εγγεγξακκΩλα ζηα κεηξψα 

ηνπ νηθεΫνπ ΔπηκειεηεξΫνπ ηεο ρψξαοεγθαηΨζηαζεο ηνπο Ϊ ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθΩο νξγαλψζεηο, 
νκνΫσο ηεο ρψξαο εγθαηΨζηαζΪο ηνπο,νξΫδνληαο ξεηΨ ηελ επσλπκΫα ηνπ ΔπηκειεηεξΫνπ Ϊ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ αληΫζηνηρα, θαζψο θαη ηναληηθεΫκελν ησλ δξαζηεξηνηΪησλ πνπ αζθνχλ, 

πξνθεηκΩλνπ γηα λνκηθΨ πξφζσπα Ϊ ην εηδηθφ επΨγγεικΨ ηνπο,πξνθεηκΩλνπ γηα θπζηθΨ πξφζσπα. 
 

6.3. ∆ηθαηνινγεηηθά Ππµµεηνρήο 
Νη ζπµµεηΩρνληεο, νθεΫινπλ λα θαηαζΩζνπλ, ππνρξεσηηθΨ µαδΫ µε ηελ πξνζθνξΨ ηνπο θαη ηα 

«∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» εγθαΫξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ φπσο 

αλαιπηηθΨ πεξηγξΨθνληαη θαησηΩξσ. 
α/α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ 

1. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνµεζεπηΩο ζπµµεηΩρνπλ ζηνπο δηαγσληζµνχο  µε αληηπξφζσπφ/ 
εθπξφζσπφ ηνπο. 

2. Ρν Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.) 

3. Απφδεημε θαηΨζεζεο Ϊ απνζηνιΪο δεΫγκαηνο, εθφζνλ απαηηεΫηαη απφ ηελ ΓηαθΪξπμε. 
 

Νη Δλψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβΨιινπλ θνηλΪ πξνζθνξΨ: 
α/α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ 

1. Ρα παξαπΨλσ θαηΨ  πεξΫπησζε δηθαηνινγεηηθΨ, γηα  ηνλ θΨζε πξνµεζεπηΪ, πνπ ζπµµεηΩρεη ζηελ Ωλσζε. 

2. ∆Ϊισζε ζχζηαζεο Ωλσζεο πξνµεζεπηψλ, ζηελ νπνΫα ζα θαΫλεηαη ην αληηθεΫµελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
θαζελφο απφ ηνπο ζπµµεηΩρνληεο, ε πνζφηεηα ηεο πξνµΪζεηαο πνπ αληηζηνηρεΫ ζηνλ θαζΩλα εμ απηψλ επΫ 
ηνπζπλφινπ ηεο πξνζθνξΨο, ν εθπξφζσπνο ηεο Ωλσζεο Ωλαληη ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη ην πξφζσπν 

πνπ ελδερνµΩλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

 
Πε πεξΫπησζε πνπ ν ππνςΪθηνο ζηεξΫδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, ην ΔΔΔΠ πεξηΩρεη 

πιεξνθνξΫεο θαη σο πξνο ηνπο ηξΫηνπο. 
Νη πξνζθΩξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ ην νπνΫν Ωρεη αλαξηεζεΫ, ζε κνξθΪ αξρεΫσλ 

ηχπνπ XML θαη PDF, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΛΑΗ (www.hippocratio.gr) θαη απνηειεΫ αλαπφζπαζην 

ηκΪκα ηεο δηαθΪξπμεο (ΞαξΨξηεκα Η). 
Ρν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβΨιιεηαη σο εμΪο: 

 
Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ: 

(α) ΓεκηνπξγεΫ (ζπκπιεξψλνληαο θαη επηιΩγνληαο ηα θαηΨιιεια πεδΫα κΩζα απφ ηελ ηζηνζειΫδα 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/) ην ΔΔΔΠ γηα ηελ ζπγθεθξηκΩλε δηαθΪξπμε. 

(β) Πην ηΩινο ηεο δηαδηθαζΫαο δεκηνπξγΫαο ηνπ ΔΔΔΠ, επηιΩγεη εμαγσγΪ ζε κνξθΪ .pdf θαη .xml. 

(γ) Ρν αξρεΫν πνπ εμΨγεηαη ζε κνξθΪ .xml δελ εΫλαη αλαγλψζηκν (δελ «αλνΫγεη» κε θΨπνην γλσζηφ 
πξφγξακκα πνπ Ωρνπκε ζηνπο Ζ/). 

 
Ν ππνςΪθηνο νηθνλνκηθφο θνξΩαο: 

(α) ΞξΩπεη λα «θαηεβΨζεη» ην ελ ιφγσ αξρεΫν .xml απφ ηελ ηζηνζειΫδα ηνπ ΓΛΑΗ 

(www.hippocratio.gr, λα ην απνζεθεχζεη ζηνλ Ζ/ ηνπ θαη λα κεηαβεΫ ζηελ ηζηνζειΫδα 
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https://espdint.eprocurement.gov.gr/. Πηελ ηζηνζειΫδα απηΪ, πξΩπεη λα επηιΩμεη 
«ΔπαλαρξεζηκνπνΫεζε πθηζηΨκελνπ ΔΔΔΠ» θαη λα «αλεβΨζεη» ην αξρεΫν ηνπ ζπγθεθξηκΩλνπ ΔΔΔΠ ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ «θαηΩβαζε» απφ ην ΔΠΖΓΖΠ. 
(β) Πηελ αλσηΩξσ ηζηνζειΫδα, ζπκπιεξψλεη θαη επηιΩγεη ειεθηξνληθΨ, ηα θαηΨιιεια πεδΫα πνπ Ωρνπλ 

θαζνξηζηεΫ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, θαζψο θαη ηα πεδΫα κε ηελ εκεξνκελΫα θαη ηνλ ηφπν ζχληαμεο. 

Αλ εΫλαη δπλαηφ, ππνγξΨθεη ςεθηαθΨ ζην θαηΨιιειν ζεκεΫν. 
(γ) ΔπηιΩγεη «ΔμαγσγΪ». Ρν αξρεΫν εκθαλΫδεηαη ζε εθηππψζηκε κνξθΪ θαη εΫλαη πιΩνλ δπλαηΪ ε 

εθηχπσζε ηνπ κε ρξΪζε θΨπνηνπ πξνγξΨκκαηνο εθηππσηΪ ζε κνξθΪ .pdf. Πε πεξηβΨιινλ Microsoft 
Windows, ην eΔΔΔΠ κπνξεΫ λα εθηππσζεΫ σο αξρεΫν PDF κΩζσ ηνπ Chrome (Ωρεη Ϊδε ελζσκαησκΩλε 

ιεηηνπξγΫα εθηχπσζεο PDF). 
ΓηαθνξεηηθΨ, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο κπνξεΫ λα ρξεζηκνπνηΪζεη νπνηνδΪπνηε πξφγξακκα δεκηνπξγΫαο 

αξρεΫσλ PDF πνπ δηαηΫζεηαη δσξεΨλ ζην δηαδΫθηπν. Πε πεξηβΨιινλ Mac OSX Ϊ Linux, ην eΔΔΔΠ κπνξεΫ 

λα εθηππσζεΫ απφ θΨζε θπιινκεηξεηΪ. 
(δ) πνγξΨθεη ςεθηαθΨ ην αξρεΫν .pdf πνπ εθηχπσζε (αθφκε θαη αλ ην Ωρεη ππνγξΨςεη ςεθηαθΨ ζηελ 

ηζηνζειΫδα). 
(ε) πνβΨιιεη θαη απηφ ην αξρεΫν ηνπ ΔΔΔΠ ζε κνξθΪ ζε .pdf ζην θΨθειν ηεο πξνζθνξΨο ηνπ κε ηα 

δηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο. 

 
Ρν ΔΔΔΠ θαηΨ πεξΫπησζε κπνξεΫ λα ππνγξΨθεηαη Ωσο δΩθα (10) εκΩξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθΪ 

εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ. 
Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ππνβΨιινπλ θνηλΪ πξνζθνξΨ, ππνβΨιινπλ ην ΔΔΔΠ γηα θΨζε 

νηθνλνκηθφ θνξΩα πνπ ζπκκεηΩρεη ζηελ Ωλσζε. 
 

Ζ µε Ωγθαηξε θαη πξνζΪθνπζα ππνβνιΪ ησλ αλσηΩξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηΨ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 

πξνκεζεπηΪ απφ ηνλ δηαγσληζµφ. 
∆ηθαηνινγεηηθΨ πνπ εθδΫδνληαη ζε θξΨηνο εθηφο ηεο ΔιιΨδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθΨ απφ επΫζεµε 

κεηΨθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα. 
Ζ ΑξρΪ δηαηεξεΫ ην δηθαΫσµα αλΨ πΨζα ζηηγµΪ λα δεηΪζεη φια Ϊ θΨπνηα απφ ηα πηζηνπνηεηηθΨ/ 

δηθαηνινγεηηθΨ Ωγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηΩξσ, εθφζνλ θξΫλεη φηη απηφ εΫλαη απαξαΫηεην γηα ηελ 

νµαιΪ δηεμαγσγΪ ηεο δηαδηθαζΫαο. 
Πεµεηψλεηαη φηη: ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχµβαζεο λα ηεξεΫ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ απνξξΩνπλ απφ ηηο δηαηΨμεηο ηεο πεξηβαιινληηθΪο, θνηλσληθναζθαιηζηηθΪο θαη εξγαηηθΪο λνµνζεζΫαο, 
νη νπνΫεο Ωρνπλ ζεζπηζζεΫ  µε ην δΫθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ ∆Ϋθαην, ζπιινγηθΩο  ζπµβΨζεηο Ϊ δηεζλεΫο 

δηαηΨμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαΫνπ, νη νπνΫεο απαξηζκνχληαη ζην ΞαξΨξηεµα Σ 

ηνπ ΞξνζαξηΪµαηνο Α’ ηνπ λ.4412/2016. 
ΔγγπεηηθΪ ζπκκεηνρΪο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ δελ απαηηεΫηαη. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 7: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 
Νη πξνζθΩξνληεο ζα πξΩπεη λα ζπληΨμνπλ ηελ ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ ηνπο θαηΨ ηξφπν πνπ λα απνηππψλεη 

κε ζαθΪλεηα. 

1. ΞιΪξε ηερληθΪ πεξηγξαθΪ ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα, ζε πιΪξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπΪ (αλΨ θεθΨιαην 
θαη παξΨγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο (ΚΩξνο Γ –ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ) θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθΪξπμεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθΨ θπιιΨδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηΪ) Ϊ δηθαηνινγεηηθΨ (ζε πξσηφηππα Ϊ επηθπξσκΩλα αληΫγξαθα). 

2. Ρα θαηαηηζΩκελα εγρεηξΫδηα (prospectus), ηα νπνΫα πξΩπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθΨ θαη πνηνηηθΨ 

ραξαθηεξηζηηθΨ πνπ αλαγξΨθνληαη ζηηο πξνζθνξΩο. ΞξΩπεη λα εΫλαη πξσηφηππα Ϊ επηθπξσκΩλα 
αληΫγξαθα ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νΫθνπ Ϊ εθηππψζεηο απφ επΫζεκεο ηνπνζεζΫεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηΪ ζην δηαδΫθηπν, ε αθξηβΪο ειεθηξνληθΪ δηεχζπλζε ησλ νπνΫσλ πξΩπεη λα δειψλεηαη ζηελ 
πξνζθνξΨ Ϊ λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζΩληα ζηνηρεΫα. ΞξΩπεη επΫζεο λα εΫλαη απηΨ πνπ 

ρξεζηκνπνηεΫ ν νΫθνο θαηαζθεπΪο πνπ πξντφληνο ζην πιαΫζην ηεο πνιηηηθΪο πξνψζεζεο ησλ πσιΪζεσλ 
ηνπ ζηηο αγνξΩο (ηδησηηθΩο θαη ηνπ ΓεκνζΫνπ) ηνπ ελδηαθΩξνληνο ηνπ.  

3. πεχζπλε δΪισζε ηνπ πξνζθΩξνληνο κε ηελ νπνΫα ζα αλαθΩξεη ηελ επηρεηξεκαηηθΪ κνλΨδα ζηελ 

νπνΫα θαηαζθεπΨδεηαη ην πξνζθεξφκελν εΫδνο, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηΨζηαζΪο ηεο. 
4. ΑληΫγξαθα(επηθπξσκΩλα φπνπ απαηηεΫηαη) Ξηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδΫδνληαη απφ επΫζεκα γξαθεΫα 

πνηνηηθνχ ειΩγρνπ Ϊ αξκφδηεο ππεξεζΫεο πνπ λα βεβαηψλνπλ, εθ κΩξνπο ηνπ ΞξνκεζεπηΪ, ηελ ηΪξεζε 
πξνηχπσλ δηαζθΨιηζεο πνηφηεηαο. 

Πε πεξΫπησζε πνπ ν πξνκεζεπηΪο δελ εΫλαη παξαγσγφο, ζα πξΩπεη λα δηαζΩηεη ζχζηεκα δηαρεΫξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ν παξαγσγφο απφ ηνλ νπνΫν πξνκεζεχεηαη. 
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ΡνλΫδεηαη ηδηαΫηεξα φηη νη ΡερληθΩο ΞξνζθνξΩο δελ πξΩπεη λα Ωρνπλ θακΫα απνιχησο Ψκεζε Ϊ Ωκκεζε 
αλαθνξΨ ζηα νηθνλνκηθΨ ζηνηρεΫα ησλ Ξξνζθνξψλ. Πε πεξΫπησζε πνπ δηαπηζησζεΫ θΨηη ηΩηνην, ε 

πξνζθνξΨ απνθιεΫεηαη απφ πεξαηηΩξσ αμηνιφγεζε θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο ΔπηηξνπΪο. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 8: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 
Νη ζπκκεηΩρνληεο ππνβΨιινπλ ηελ «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ζπκπιεξψλνληαο ηνλ ΞΫλαθα ηεο 

νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο IIΗ ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο. 
 

 
ΑΟΘΟΝ 9: ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΓΔΗΓΚΑΡΥΛ 

Νη ζπκκεηΩρνληεο ζην δηαγσληζκφ  ππνρξενχληαη λα θαηαζΩζνπλ καδΫ κε ηελ πξνζθνξΨ ηνπο δεΫγκαηα. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 10. ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
Νη πξνζθνξΩο εΫλαη δπλαηφ: 

α.  λα  ππνβΨιινληαη ζην πξσηφθνιιν  ηεο ΑλαζΩηνπζαο κΩζα ζε  ζθξαγηζκΩλν θΨθειν  κΩρξη  

ηελ εκεξνκελΫα θαη ψξα ιΪμεο ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ 
β. λα απνζηΩιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ κε νπνηνδΪπνηε ηξφπν θαη 

λαπαξαιακβΨλνληαη  κε απφδεημε,  κε ηελ απαξαΫηεηε  φκσο πξνυπφζεζε λα Ωρνπλ παξαιεθζεΫ  απφ ηελ 
αλαζΩηνπζα αξρΪ κΩρξη ηελ εκεξνκελΫα θαη ψξα ιΪμεο ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ.  Δθφζνλ ε πξνζθνξΨ 

απνζηαιεΫ ζηελ πεξεζΫα δηελΩξγεηαο κε νπνηνλδΪπνηε ηξφπν, ζα πξΩπεη λα θΩξεη ηελ Ωλδεημε «Λα κελ 

αλνηρζεΫ απφ ηελ ηαρπδξνκηθΪ ππεξεζΫα Ϊ ηε γξακκαηεΫα». 
Ν θΨθεινο ηεο πξνζθνξΨο πξΩπεη απαξαΫηεηα λα θΩξεη ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη ηε 

ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξΨθεη επθξηλψο ηηο ελδεΫμεηο: 
 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ (κε θεθαιαΫα) 
«Γ.Λ.Α.“ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ”» 

ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ 114, ΑζΪλα 

ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ Φ38/2022. 
ΑΛΝΗΣΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΡΔΙΔΠΖ 3.000 ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ 
ΑΛΝΠΝΘΡΡΑΟΝΣΖΚΗΘΥΛ ΣΟΥΠΔΥΛ ΠΡΝ ΘΡΡΑΟΝΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΡΝ Γ.Λ.Α. “ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ” ΚΔ 

ΡΑΡΝΣΟΝΛΖ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (CPV:33696500-0, ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ), ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΛΝΠ (1) ΔΡΝΠ ΘΑΗ ΔΥΠ ΔΜΑΛΡΙΖΠΖΠ ΡΥΛ ΠΚΒΑΡΗΘΥΛ 
ΞΝΠΝΡΖΡΥΛ, ΠΛΝΙΗΘΖΠ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 31.620,00€ ΠΚΞ/ΛΝ ΦΞΑ, ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ 

ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ ΡΗΚΖΠ 
(ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ)» 

 

Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ δελ αλαιακβΨλεη θακΫα επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηΩξεζε ζηελ Ψθημε ησλ πξνζθνξψλ, 
απφ νπνηαδΪπνηε αηηΫα, πνπ απνζηΩιινληαη κε ηνλ σο Ψλσ ηξφπν. Νη πξνζθνξΩο πνπ εΫηε ππνβιΪζεθαλ 

κεηΨ ηελ θαζνξηζκΩλε εκεξνκελΫα εΫηε δελ Ωθζαζαλ Ωγθαηξα ζηελ πεξεζΫα ΓηελΩξγεηαο, ζα 
επηζηξΩθνληαη ζηνπο ΞξνζθΩξνληεο ρσξΫο λα Ωρνπλ απνζθξαγηζζεΫ. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 11. ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

1. Νη πξνζθνξΩο ππνβΨιινληαη Ϊ απνζηΩιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα κΩζα 
ζε ζθξαγηζκΩλν θΨθειν, ζε δπν αληΫγξαθα. Πε Ωλα απφ ηα αληΫγξαθα πνπ νξΫδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε 

θΨζε ζειΫδα ηνπ, πξΩπεη λα αλαγξΨθεηαη επθξηλψο ε ιΩμε “ΞΟΥΡΝΡΞΝ” θαη λα κνλνγξΨθεηαη απφ ηνλ 
ππνςΪθην ΑλΨδνρν. 

Όια ηα Ωγγξαθα πνπ ζπλζΩηνπλ ηελ πξνζθνξΨ ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξΩπεη λα εΫλαη επηκειψο 

αξρεηνζεηεκΩλα κΩζα ζηνπο ζρεηηθνχο θαθΩινπο. Ρν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ εΫλαη επηθξαηΩζηεξν 
απφ θΨζε αληΫγξαθν ηεο πξνζθνξΨο. 

2. Πην θΨθειν θΨζε πξνζθνξΨο πξΩπεη λα αλαγξΨθνληαη επθξηλψο: 
2.1. Ζ ιΩμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ. 

2.2. Ν πιΪξεο ηΫηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζΫαο πνπ δηελεξγεΫ ην δηαγσληζκφ. 
2.3. Ζ εκεξνκελΫα δηελεξγεΫαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.4. Ρα ζηνηρεΫα ηνπ απνζηνιΩα 

3. ΚΩζα ζε εληαΫν θΨθειν ηεο πξνζθνξΨο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθΨ κε ηελ πξνζθνξΨ ζηνηρεΫα θαη 
εηδηθφηεξα ηα εμΪο: 
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3.1. ΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ηεο πξνζθνξΨο, (Ξξσηφηππα θαη αληΫγξαθα),κε ηελ Ωλδεημε 
«ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ». 

3.2. ΡΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξΨο (Ξξσηφηππν θαη αληΫγξαθν), κε ηελ Ωλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑ». 

3.3. ΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ (Ξξσηφηππν θαη αληΫγξαθν) επΫζεο κΩζα ζηνλ θπξΫσο θΨθειν κε ηελ 

Ωλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ». 
Ρν ηΫκεκα ηεο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο δελ πξΩπεη λα μεπεξλΨ ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπΨλε κε ΦΞΑ, 

φπσο απηΪ νξΫδεηαη ζηελ παξνχζα. 
ΔπηζεκαΫλεηαη φηη νη νηθνλνκηθΩο πξνζθνξΩο πξΩπεη λα Ωρνπλ ζαλ βΨζε ηε ρακειφηεξε ηηκΪ ηεο 

εγρψξηαο αγνξΨο φπσο θαηαγξΨθεηαη ζην παξαηεξεηΪξην ηηκψλ ηνπ Ψξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010. 
ΝηθνλνκηθΩο πξνζθνξΩο πνπ εΫλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκΩο πνπ θαηαγξΨθνληαη ζην ΞαξαηεξεηΪξην 

Ρηκψλ ηεο ΔπηηξνπΪο Ξξνκεζεηψλ γεΫαο θαηΨ ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα θαηΨζεζεο πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ, φπνπ ηαπηνπνηνχληαη, απνξξΫπηνληαη (λ. 3918/2011, Ψξζξν 13, - ΦΔΘ 31/Α’/02.03.2011). 
3.4. Πε πεξΫπησζε πνπ ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ζηνηρεΫα ηεο πξνζθνξΨο δελ εΫλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγΨινπ 

φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξΫσο θΨθειν, ηφηε απηΨ ζπζθεπΨδνληαη ηδηαΫηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ 
θπξΫσο θΨθειν κε ηελ Ωλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπΩο ελδεΫμεηο ηνπ θπξΫσο θαθΩινπ. 

4. Όια ηα Ωγγξαθα θαη ηα ζηνηρεΫα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα Ωγγξαθα θαη ηα ζηνηρεΫα ηνπ 

ΦαθΩινππξνζθνξΨο ζα πξΩπεη λα εΫλαη ζπληαγκΩλα Ϊ επΫζεκα Ϊ λφκηκα κεηαθξαζκΩλα ζηελ ΔιιεληθΪ 
γιψζζα, κε εμαΫξεζε απζηεξΨ ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνΫνπο δελ ππΨξρεη  αληΫζηνηρε  δφθηκε 

κεηΨθξαζε ζηελ ΔιιεληθΪ  θαη πνπ κπνξεΫ  λα εΫλαη ζηελ ΑγγιηθΪ γιψζζα. ΔμαΫξεζε  απνηεινχλ θαη ηα 
ζπλεκκΩλα ζηελ ηερληθΪ πξνζθνξΨ Ωληππα, ηερληθΨ θπιιΨδηα, ζρΩδηα θαη ινηπΨ ηερληθΨ ζηνηρεΫα πνπ 

κπνξεΫ λα εΫλαη ζηελ ΑγγιηθΪ γιψζζα. Πηα αιινδαπΨ δεκφζηα Ωγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΨ εθαξκφδεηαη ε 
ΠπλζΪθε ηεο ΣΨγεο ηεο 05.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ λ.1497/1984 (Α’ 188). 

5. Ν ππνςΪθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκΫζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεΫα, ζχκθσλα κε ηηο θαηΨ 

πεξΫπησζε νδεγΫεο. ΞαξαπνκπΩο ζε Ωγγξαθα επηηξΩπνληαη εθφζνλ απηΨ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξΨ 
θαη εθφζνλ δΫλεηαη ν ζπγθεθξηκΩλνο αξηζκφο παξαγξΨθνπ θαη ζειΫδαο. 

6. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξΩπεη λα ηεξεζεΫ ζηε ζχληαμΪ ηνπο, ε ηΨμε θαη ε ζεηξΨ 
ησλφξσλ ηεο πξνθΪξπμεο. Νη απαληΪζεηο ζε φια ηα εξσηΪκαηα ηεο πξνθΪξπμεο πξΩπεη  λα εΫλαη ζαθεΫο. 

ΞαξαπνκπΩο  ζε ηερληθΨ Ωληππα Ϊ εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ  νΫθσλ επηηξΩπνληαη  κφλνλ εθφζνλ 

πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξΨ θαη δΫλεηαη ν ζπγθεθξηκΩλνο αξηζκφο παξαγξΨθνπ θαη ζειΫδαο. ΞξνζθνξΨ 
ε νπνΫα, θαηΨ ηελ θξΫζε ηεο ΔπηηξνπΪο, πεξηιακβΨλεη γεληθΩο θαη αζαθεΫο απαληΪζεηο ζα απνθιεΫεηαη απφ 

ηε ζπλΩρεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 
7. ΑληηπξνζθνξΩο δελ γΫλνληαη δεθηΩο θαη απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο. 

8. Ν πξνζθΩξσλ, εθφζνλ δελ Ωρεη αζθΪζεη, εκπξνζΩζκσο, αθχξσζε πξΨμεο Ϊ παξΨιεηςεο ηεο 

αλαζΩηνπζαο αξρΪο, θαζψο θαη ηελ αλαζηνιΪ εθηΩιεζεο, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΔθεηεΫνπ ηεο Ωδξαο ηεο 
αλαζΩηνπζαο αξρΪο, ζχκθσλα κε φζα νξΫδνληαη ζηα Ψξζξα 45 Ωσο 56 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α’ 8), θαηΨ ηεο 

πξνθΪξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ Ϊ απηΪ Ωρεη απνξξηθζεΫ, ζεσξεΫηαη φηη απνδΩρεηαη πιΪξσο θαη 
αλεπηθπιΨθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξνθΪξπμεο θαη δε δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξΨ ηνπ Ϊ κε νηνλδΪπνηε 

Ψιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζΩσο Ϊ εκκΩζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθΪξπμεο. 
9. ΘαηΨ ηελ δηαδηθαζΫα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ζπκκεηΩρνληεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

δηαηΨμεηο ηνπ λ. 4250/2014, Άξζξν 1 θαη Άξζξν 3. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 12. ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
Νη ΞξνζθνξΩο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθΩξνληεο γηα 120κΩξεο, πξνζεζκΫα πνπ αξρΫδεη απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκεξνκελΫαο δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΞξνζθνξΨ πνπ νξΫδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 

ηνπ παξαπΨλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΨο δχλαηαη λα 
παξαηαζεΫ, εθφζνλ δεηεζεΫ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ πξηλ απφ ηε ιΪμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα 

ρξνληθφ δηΨζηεκα Ϋζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε πξνθΪξπμε. ΑλαθνΫλσζε επηινγΪο αλαδφρνπ κπνξεΫ λα 
γΫλεη θαη κεηΨ ηε ιΪμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΨο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο 

ην απνδερζεΫ. 
Νη πνςΪθηνη πξνκεζεπηΩο δελ Ωρνπλ δηθαΫσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξΨ ηνπο, Ϊ κΩξνο ηεο, κεηΨ 

ηελ θαηΨζεζΪ ηεο. Πε πεξΫπησζε πνπ ε πξνζθνξΨ Ϊ κΩξνο ηεο απνζπξζεΫ ν δηαγσληδφκελνο  ππφθεηηαη ζε 

θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα Ωθπησζε θαη απψιεηα θΨζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 
 

 
ΑΟΘΟΝ 13. ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ- ΚΔΟΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΔλαιιαθηηθΩο ΞξνζθνξΩο δελ γΫλνληαη δεθηΩο θαη απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο. ΔΨλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ 

ελαιιαθηηθΩο πξνζθνξΩο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςΪθηνο πξνκεζεπηΪο, ν νπνΫνο ζα ππνβΨιιεη 
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ηΩηνηαο θχζεο πξνηΨζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακΫα πεξΫπησζε λα δηακαξηπξεζεΫ Ϊ λα επηθαιεζηεΫ ιφγνπο 
πξνζθπγΪο θαηΨ ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηΨζεσλ απηψλ. 

πνβΨιινληαη πξνζθνξΩο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 14. ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ – ΛΝΚΗΠΚΑ 
1. Νη ηηκΩο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξΨδνληαη ζε Δπξψ. ΞξνζθνξΩο πνπ δελ δΫλνπλ ηηο ηηκΩο ζε ΔΟΥ Ϊ 

πνπ θαζνξΫδνπλ ζρΩζε ΔΟΥ πξνο μΩλν λφκηζκα ζα απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο. 
2. ΞξνζθνξΩο πνπ νη ηηκΩο ηνπο ππεξβαΫλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζεΫζα δαπΨλε απνξξΫπηνληαη σο 

απαξΨδεθηεο. 
3. Πηηο ηηκΩο ζα πεξηιακβΨλνληαη νη ηπρφλ ππΩξ ηξΫησλ θξαηΪζεηο, σο θαη θΨζε Ψιιε λφκηκεεπηβΨξπλζε 

πνπ πξνβιΩπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ. 

4. Ζ αλαγξαθΪ ηεο ηηκΪο ζε ΔΟΥ, κπνξεΫ λα γΫλεηαη κε δχν Ϊ θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθΨ ςεθΫα(Ψλεπ 
νξΫνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηεΫηαη ζε ελδηΨκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ ζχλνινζηξνγγπινπνηεΫηαη ζε 

δπν δεθαδηθΨ ςεθΫα, πξνο ηα Ψλσ εΨλ ην ηξΫην δεθαδηθφ ςεθΫν εΫλαη Ϋζν Ϊκεγαιχηεξν ηνπ πΩληε θαη πξνο 
ηα θΨησ εΨλ εΫλαη κηθξφηεξν ηνπ πΩληε. 

5. Απφ ηελ ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ πξΩπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκΪ κνλΨδαο γηα θΨζε εΫδνο θαηθΨζε 

ηχπν πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ. Ξξντφλ ην νπνΫν αμηνινγΪζεθε θαηΨ ηελ ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ θαηδελ 
αλαθΩξεηαη ζηελ ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ Ϊ αλαθΩξεηαη ρσξΫο ηηκΪ, ζεσξεΫηαη φηη πξνζθΩξεηαηκε κεδεληθΪ 

αμΫα. 
6. Πε πεξΫπησζε πνπ ν ππνςΪθηνο ΞξνκεζεπηΪο θΨλεη Ωθπησζε, νη ηηκΩο πνπ ζα αλαθΩξνληαηζηνπο 

ΞΫλαθεο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο γηα θΨζε πξντφλ ζα εΫλαη νη ηειηθΩο ηηκΩο κεηΨ ηελΩθπησζε. ΔπΫζεο δελ 
επηηξΩπνληαη ζηελ ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ ζπλνιηθΩο εθπηψζεηο ζε επηκΩξνπο αζξνΫζκαηα Ϊ επΫ ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηηκΪκαηνο ηεο ΞξνζθνξΨο. 

7. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξΨ δελ πξνθχπηεη κε ζαθΪλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκΪ Ϊ δελ δΫδεηαηεληαΫα ηηκΪ 
γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα εΫδνπο, ε πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη σοαπαξΨδεθηεκε ηελ 

επηθχιαμε  ηνπ Ψξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016. 
8. ΞξνζθνξΩο πνπ ζΩηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγΪο ηεο ηηκΪο απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο. 

9. Ζ ηηκΪ ηεο πξνζθνξΨο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιΪ θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. 

ΠεπεξΫπησζε πνπ δεηεζεΫ παξΨηαζε ηεο δηΨξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΨο, νη δηαγσληδφκελνη 
δελδηθαηνχληαη, θαηΨ ηελ γλσζηνπνΫεζε ηεο ζπγθαηΨζεζΪο ηνπο, λα ππνβΨιινπλ λΩν πΫλαθα κε ηεληηκΪ 

πξνζθνξΨο 
10. Ζ ηηκΪ αλΨ θαηεγνξΫα (ζχλνιν πξνζθεξφκελεο δαπΨλεο αλΨ θαηεγνξΫα πιΩνλ ΦΞΑ) γηα ηελ 

πινπνΫεζε ηεο πξνκΪζεηαο, ρσξΫο ΦΞΑ, ζα ιακβΨλεηαη ππφςε γηα ηεζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 15. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
Ζ απνζθξΨγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ απφ εηδηθΪ ηξηκειΪ επηηξνπΪ (ΔπηηξνπΪ ΓηελΩξγεηαο 

θαη Αμηνιφγεζεο) ε νπνΫα ζπγθξνηεΫηαη πξνο ην ζθνπφ απηφ θαη δηελεξγεΫ φια ηα ζηΨδηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Ζ απνζθξΨγηζε ηνπ θαθΩινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κΫα δεκφζηα ζπλεδξΫαζε. 

Δλ ζπλερεΫα ε επηηξνπΪ δηελΩξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζε θιεηζηΪ ζπλεδξΫαζε πξνβαΫλεη ζηελ 
αμηνιφγεζεησλ ππνβιεζΩλησλ πξνζθνξψλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ην νπνΫν θαη 

δηαβηβΨδεηαη ζηνΓηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο κΩζσ ηνπ ΡκΪκαηνο Ξξνκεζεηψλ. 
 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ, ηεξψληαο ηηο αξρΩο ηεο Ϋζεο κεηαρεΫξηζεο θαη ηεο δηαθΨλεηαο, δεηΨ απφ ηνπο 

πξνζθΩξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο, φηαλ νη πιεξνθνξΫεο Ϊ ε ηεθκεξΫσζε πνπ πξΩπεη λα ππνβΨιινληαη 
εΫλαη Ϊ εκθαλΫδνληαη ειιηπεΫο Ϊ ιαλζαζκΩλεο, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ εθεΫλσλ ζην ΔΔΔΠ, Ϊ φηαλ ιεΫπνπλ 

ζπγθεθξηκΩλα Ωγγξαθα, λα ππνβΨιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελΫδνπλ Ϊ λα νινθιεξψλνπλ ηηο 
ζρεηηθΩο πιεξνθνξΫεο Ϊ ηεθκεξΫσζε, εληφο πξνζεζκΫαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δΩθα (10) εκεξψλ θαη φρη 

κεγαιχηεξεο ησλ εΫθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελΫα θνηλνπνΫεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθΪο 
πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιΪξσζε Ϊ ε απνζαθΪληζε δεηεΫηαη θαη γΫλεηαη απνδεθηΪ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

ηξνπνπνηεΫηαη ε πξνζθνξΨ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα θαη φηη αθνξΨ ζε ζηνηρεΫα Ϊ δεδνκΩλα, ησλ νπνΫσλ 

εΫλαη αληηθεηκεληθΨ εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελΩζηεξνο ραξαθηΪξαο ζε ζρΩζε κε ην πΩξαο ηεο 
θαηαιεθηηθΪοπξνζεζκΫαο παξαιαβΪο πξνζθνξψλ. Ρα αλσηΩξσ ηζρχνπλ θαη’ αλαινγΫαλ θαη γηα ηπρφλ 

ειιεΫπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα1. 
 

 

                                                                        
1 Άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. Ξξβι θαη  Ωθζεζε ζπλεπεηψλ ξπζκΫζεσλ επΫ ηνπ Ψξζξνπ 42 λ. 4782/2021 
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ΑΟΘΟΝ 16. ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ, κε βΨζε ηα απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξΫπηεη, ζε θΨζε πεξΫπησζε, πξνζθνξΨ: 
α) Ζ νπνΫα εΫλαη αλψηεξε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ 

β) Ζ νπνΫα εΫλαη αλψηεξε απφ ηελ αληΫζηνηρε ηηκΪ ηνπ ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρηκψλ ηνπ Ψξζξνπ 24 ηνπ 

λ.3846/2010. 
γ) Ζ νπνΫα εΫλαη ειιηπΪο θαηΨ ηα πξνεγνχκελα Ψξζξα Ϊ ππνβιΪζεθε θαηΨ παξΨβαζε ησλ 

απαξΨβαησλ φξσλ πεξΫ  ζχληαμεο θαη ππνβνιΪο  ηεο πξνζθνξΨο,  φπσο  νη φξνη απηνΫ νξΫδνληαη  ζηα 
Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

δ) Πηελ νπνΫα ε ηηκΪ δελ εΫλαη απφιπηα πξνζδηνξηζκΩλε. 
ε) Ζ νπνΫα πεξηΩρεη αηΩιεηεο, ειιεΫςεηο, αζΨθεηεο Ϊ ιαλζαζκΩλεο πιεξνθνξΫεο Ϊ ηεθκεξΫσζε, εθφζνλ 

απηΨ δελ επηδΩρνληαη ζπκπιΪξσζε Ϊ δηφξζσζε Ϊ απνζαθΪληζε Ϊ δηεπθξΫλεζε Ϊ, εθφζνλ επηδΩρνληαη  

δελ Ωρνπλ  απνθαηαζηαζεΫ απφ ηνλ πξνζθΩξνληα εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΩλεο πξνζεζκΫαο, ζχκθσλα 
κε ην Ψξζξν 102 ηνπ λ.4412/2016. 

ζη) Γηα ηελ νπνΫα ν πξνζθΩξσλ δελ Ωρεη παξΨζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγΪζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκΩλεο πξνζεζκΫαο, Ϊ ε εμΪγεζε δελ εΫλαη απνδεθηΪ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ/ηνλ 

αλαζΩηνληα θνξΩα. 

δ) Ζ νπνΫα  δελ πιεξνΫ ηηο πξνυπνζΩζεηο  πνπ ζρεηΫδνληαη  κε ηα ραξαθηεξηζηηθΨ  ηνπ αληηθεηκΩλνπ 
ηεο ζχκβαζεο. 

ε) Ζ νπνΫα  εΫλαη ελαιιαθηηθΪ πξνζθνξΨ, αλ ηΩηνηα δελ επηηξΩπεηαη  Ϊ, αλ επηηξΩπεηαη,  δελ πιεξνΫ  
ηηο ειΨρηζηεο απαηηΪζεηο ησλ εγγξΨθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

ζ) Ζ νπνΫα ππνβΨιιεηαη απφ Ωλαλ πξνζθΩξνληα πνπ Ωρεη ππνβΨιεη δχν Ϊ πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΩο, 
κε ηελεπηθχιαμε ηεο πεξΫπησζεο πνπ επηηξΩπεηαη ε ππνβνιΪ ελαιιαθηηθΪο πξνζθνξΨο. 

 

 
ΑΟΘΟΝ 17. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ-

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 
1. ΚεηΨ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ εηδνπνηεΫ εγγξΨθσο ηνλ πξνζθΩξνληα, 

ζηνλ νπνΫν πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ πξνκεζεπηΪ»), λα ππνβΨιεη εληφο πξνζεζκΫαο, 

εληφο δΩθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο Ωγγξαθεο εηδνπνΫεζεο ζε απηφλ, ηα 
απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα λνκηκνπνΫεζεο θαη ηα πξσηφηππα Ϊ αληΫγξαθα πνπ εθδΫδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 74) φισλ ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ, σο 
απνδεηθηηθψλ ζηνηρεΫσλ γηα ηε κε ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ: 

α) απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ Ϊ, ειιεΫςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ωγγξαθν πνπ εθδΫδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ αξρΪ ηνπ θξΨηνπο-κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη 
εγθαηεζηεκΩλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΩαο, απφ ην νπνΫν πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξΩρεη ιφγνο 

απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016, φπσο δειψζεθε 
ζρεηηθΨ θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηεο πξνζθνξΨο κε ππεχζπλε δΪισζε. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, Ϊ 

ειιεΫςεη απηνχ, Ψιιν ηζνδχλακν Ωγγξαθν, πξνζθνκΫδεηαη γηα ηα κΩιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ϊ 
επνπηηθνχ νξγΨλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα ζηνλ νπνΫν πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε Ϊ ησλ 

πξνζψπσλ πνπ Ωρνπλ εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο απφθαζεο Ϊ ειΩγρνπ ζε απηφλ. ΠπγθεθξηκΩλα, ζε 

πεξΫπησζε πνπ ν πξνζθΩξσλ εΫλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα Ϊ Ψιιν ηζνδχλακν Ωγγξαθν 
ππνβΨιιεηαη γηα ηνλ Ϊ ηνπο ΓηαρεηξηζηΩο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν εΫλαη Ν.Δ., Δ.Δ. Ϊ Δ.Ξ.Δ., γηα ηνλ 

Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κΩιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν 
εΫλαη Α.Δ. 

(β) πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηΨ πεξΫπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο αξρΪο ηεο ρψξαο 

εγθαηΨζηαζΪο ηνπ, απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηεη φηη εΫλαη ελΪκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ 
αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηφζν ηεο ρψξαο 

εγθαηΨζηαζΪο ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαΫνπ. ΔηδηθΨ γηα ηελ πεξΫπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 
εΫλαη Έιιελαο πνιΫηεο Ϊ Ωρεη ηελ εγθαηΨζηαζΪ ηνπ ζηελ ΔιιΨδα, νη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

εηζθνξΩο θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο, θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθΪ αζθΨιηζε. 
(γ) πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηΨ πεξΫπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο αξρΪο ηεο ρψξαο 

εγθαηΨζηαζΪο ηνπ, απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηεη φηη εΫλαη ελΪκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθΩο ππνρξεψζεηο 

ηνπ φζνλ αθνξΨ ζηελ πιεξσκΪ ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηφζν ηεο ρψξαο 
εγθαηΨζηαζΪο ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαΫνπ. 

(δ) πηζηνπνηεηηθφ φηη εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζην νηθεΫν Δπαγγεικαηηθφ ΔπηκειεηΪξην. Πεκεηψλεηαη φηη ζε 
πεξΫπησζε Ωλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ ηα πηζηνπνηεηηθΨ πξΩπεη λα πξνζθνκΫδνληαη γηα θΨζε κΩινο ηεο 

Ωλσζεο. 

Ρα δηθαηνινγεηηθΨ ππνβΨιινληαη ζην Γ.Λ. Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» (ΡκΪκα ΓξακκαηεΫαο – Ξξσηφθνιιν) 
ζε θιεηζηφ ζθξαγηζκΩλν θΨθειν, ν νπνΫνο παξαδΫδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 
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2. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθΨ Ϊ ππΨξρνπλ ειιεΫςεηο ζε απηΨ πνπ ππoβιΪζεθαλ, 

ε αλαζΩηνπζα αξρΪ θαιεΫ ηνλ πξνζσξηλφ αλΨδνρν λα πξνζθνκΫζεη ηα ειιεΫπνληα δηθαηνινγεηηθΨ Ϊ λα 
ζπκπιεξψζεη ηα Ϊδε ππνβιεζΩληα Ϊ λα παξΨζρεη δηεπθξηλΪζεηο κε ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 102 ηνπ λ. 

4412/2016, εληφο δΩθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

 
3. Ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο δχλαηαη λα ππνβΨιεη αΫηεκα πξνο ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, γηα παξΨηαζε ηεο σο 

Ψλσ πξνζεζκΫαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα πεξΫ αΫηεζεο ρνξΪγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Πηελ πεξΫπησζε απηΪ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ παξαηεΫλεη ηελ πξνζεζκΫα ππνβνιΪο 

απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεΫ γηα ηε ρνξΪγεζΪ ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΩο. Ν πξνζσξηλφο 
αλΨδνρνο κπνξεΫ λα αμηνπνηεΫ ηε δπλαηφηεηα απηΪ ηφζν εληφο ηεο  αξρηθΪο πξνζεζκΫαο γηα ηελ ππνβνιΪ 

δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκΫαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ Ϊ ηε ζπκπιΪξσζε Ϊδε 

ππνβιεζΩλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηΩξσ 
πξνβιΩπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δεηΪζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ Ϊ αηηΪζεσλ 
ζπκκεηνρΪο θαη πξηλ απφ ην ζηΨδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγΪ ηεο δηΨηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθΫνπ ηεο 

παξ. 5 ηνπ Ψξζξνπ 79  ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκΩλσλ ησλ αξρψλ ηεο Ϋζεο κεηαρεΫξηζεο θαη ηεο 
δηαθΨλεηαο. 

 

4. Αλ, θαηΨ ηνλ Ωιεγρν ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεΫ φηη ηα ζηνηρεΫα πνπ δειψζεθαλ, 
ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 79 ηνπ λ.4412/2016 εΫλαη ςεπδΪ Ϊ αλαθξηβΪ, απνξξΫπηεηαη ε πξνζθνξΨ ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Ψξζξνπ 104ηνπ λ.4412/2016, θαηαπΫπηεη ππΩξ ηνπ Γ.Λ. 
Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» ε εγγχεζε ζπκκεηνρΪο ηνπ, πνπ εΫρε πξνζθνκηζζεΫ, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 

72ηνπ λ.4412/2016, εθφζνλ εΫρε πξνζθνκηζζεΫ, θαη ε θαηαθχξσζε γΫλεηαη ζηνλ πξνζθΩξνληα πνπ 

ππΩβαιε ηελ ακΩζσο επφκελε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ βΨζεη ησλ 
εηδηθφηεξσλ θξηηεξΫσλ αλΨζεζεο φπσο εΫραλ νξηζηεΫ ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξΫο λα ιακβΨλεηαη 

ππφςε ε πξνζθνξΨ ηνπ πξνζθΩξνληνο πνπ απνξξΫθζεθε. Αλ θαλΩλαο απφ ηνπο πξνζθΩξνληεο δελ 
ππΩβαιε αιεζΪ Ϊ αθξηβΪ δΪισζε ε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο καηαηψλεηαη. 

 

5. Αλ ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο δελ ππνβΨιεη ζην πξνθαζνξηζκΩλν ρξνληθφ δηΨζηεκα ηα απαηηνχκελα 
πξσηφηππα Ϊ αληΫγξαθα, ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξΫπηεηαη ε πξνζθνξΨ ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ θαη θαηαπΫπηεη ππΩξ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο ε εγγχεζε ζπκκεηνρΪο ηνπ, πνπ εΫρε 
πξνζθνκηζζεΫ, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 72ηνπ λ.4412/2016, εθφζνλ εΫρε πξνζθνκηζζεΫ, θαη ε θαηαθχξσζε 

γΫλεηαη ζηνλ πξνζθΩξνληα πνπ ππΩβαιε ηελ ακΩζσο επφκελε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε 
πξνζθνξΨ βΨζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξΫσλ αλΨζεζεο φπσο εΫραλ νξηζηεΫ ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξΫο λα ιακβΨλεηαη ππφςε ε πξνζθνξΨ ηνπ πξνζθΩξνληνο πνπ απνξξΫθζεθε. Αλ θαλΩλαο απφ ηνπο 

πξνζθΩξνληεο δελ πξνζθνκΫδεη Ωλα Ϊ πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα Ωγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΨ, ε 
δηαδηθαζΫα καηαηψλεηαη. 

 
6. Αλ απφ ηα παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθΨ πνπ πξνζθνκΫζζεθαλ λνκΫκσο θαη εκπξνζΩζκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ Ϊ ε πιΪξσζε κηαο Ϊ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 

απαηηΪζεηο ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο, απνξξΫπηεηαη ε πξνζθνξΨ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη, 
κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Ψξζξνπ 104ηνπ λ.4412/2016, θαηαπΫπηεη ππΩξ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρΪο ηνπ, εΫρε πξνζθνκηζζεΫ, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 72ηνπ λ.4412/2016, εθφζνλ εΫρε 
πξνζθνκηζζεΫ, θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Ψξζξνπ 104ηνπ λ.4412/2016, ε θαηαθχξσζε γΫλεηαη ζηνλ 

πξνζθΩξνληα πνπ ππΩβαιε ηελ ακΩζσο επφκελε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ 
βΨζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξΫσλ αλΨζεζεο φπσο εΫραλ νξηζηεΫ ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξΫο λα 

ιακβΨλεηαη ππφςε ε πξνζθνξΨ ηνπ πξνζθΩξνληνο πνπ απνξξΫθζεθε. Αλ θαλΩλαο απφ ηνπο 

πξνζθΩξνληεο δελ απνδεΫμεη φηη πιεξνΫ ηα θξηηΪξηα πνηνηηθΪο επηινγΪο, ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 1 
θαη ην Ψξζξν 75 ηνπ λ.4412/2016 ε δηαδηθαζΫα καηαηψλεηαη. 

 
7. Ζ δηαδηθαζΫα ειΩγρνπ ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 

ηελ επηηξνπΪ δηελΩξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην νπνΫν αλαγξΨθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιΪξσζε 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηΨ ηα νξηδφκελα ζηελ παξΨγξαθν 2, θαη ηε δηαβΫβαζε ηνπ θαθΩινπ ζην απνθαηλφκελν 
φξγαλν ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο γηα ηε ιΪςε απφθαζεο εΫηε γηα ηε καηαΫσζε ηεο δηαδηθαζΫαο θαηΨ ηηο 

παξαγξΨθνπο 3, 4 Ϊ 5 εΫηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Ρα απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ ησλ παξαπΨλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ επφκελνπ Ψξζξνπ. 

 
8. Όζνη δελ Ωρνπλ απνθιεηζηεΫ νξηζηηθΨ ιακβΨλνπλ γλψζε ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηΩζεθαλ, θαηΨ ηα νξηδφκελα ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηΨμεηο ηνπ λ.4412/2016. 
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ΑΟΘΟΝ 18. ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΠΛΑΤΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 
Ζ θαηαθχξσζε γΫλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπΪο. Ζ ΑλαθνΫλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γΫλεηαη εγγξΨθσο πξνο ηνλ επηιεγΩληα απφ 

ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 105 ηνπ λ.4412/2016. 
Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ θνηλνπνηεΫ ακΩζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδΫ κε αληΫγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζΫαο ειΩγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΨζε πξνζθΩξνληα πνπ δελ Ωρεη 
απνθιεηζηεΫ νξηζηηθΨ εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΨδνρν κε θΨζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 

ηειενκνηνηππΫα, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεΫν θ.ιπ., επΫ απνδεΫμεη. 
Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξΨγεη ηα Ωλλνκα απνηειΩζκαηΨ ηεο, εθφζνλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δελ ηελ 

θνηλνπνΫεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθΩξνληεο πνπ δελ Ωρνπλ απνθιεηζηεΫ νξηζηηθΨ. Ρα Ωλλνκα απνηειΩζκαηα 

ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδΫσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επΩξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξΩμνπλ 
ζσξεπηηθΨ ηα εμΪο: 

α) Ψπξαθηε ε πξνζεζκΫα Ψζθεζεο αθχξσζεο πξΨμεο Ϊ παξΨιεηςεο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, θαζψο 
θαη ηεο αλαζηνιΪο εθηΩιεζεο, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΔθεηεΫνπ ηεο Ωδξαο ηεο αλαζΩηνπζαο 

αξρΪοζχκθσλα κε φζα νξΫδνληαη ζηα Ψξζξα 45 Ωσο 56 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α’ 8), ην νπνΫν 

απνθαΫλεηαη ακεηαθιΪησο ρσξΫο λα επηηξΩπεηαη ε πξνεγνχκελε Ψζθεζε Ψιιεο εηδηθΪο Ϊ 
ελδηθνθαλνχο δηνηθεηηθΪο πξνζθπγΪο θαζψο νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 127 ηνπ λ.4412/2016 θαη ζε 

πεξΫπησζε Ψζθεζεο, ε Ωθδνζε απφθαζεο επΫ απηΪο Ϊ ε πΨξνδνο Ψπξαθηεο ηεο πξνζεζκΫαο ηνπ 
πξψηνπ εδαθΫνπ ηεο παξαγξΨθνπ 2 ηνπ Ψξζξνπ 127 λ. 4412/2016 θαη 

β) θνηλνπνΫεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλΨδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαΫνο 
ππνβΨιεη, Ωπεηηα απφ ζρεηηθΪ πξφζθιεζε, ππεχζπλε δΪισζε, πνπ ππνγξΨθεηαη θαηΨ ηα νξηδφκελα 

ζην Ψξζξν 79Α, φπσο αληηθαηαζηΨζεθε κε ην Ψξζξν 43 παξ. 13γ ηνπ λ.4605/2019, ζηελ νπνΫα ζα 

δειψλεηαη φηη, δελ Ωρνπλ επΩιζεη ζην πξφζσπν ηνπ νςηγελεΫο κεηαβνιΩο θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ 
Ψξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξΫπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειΩγρνπ Ϊ ηεο Ψζθεζεο πξνδηθαζηηθΪο 

πξνζθπγΪο θαηΨ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δΪισζε ειΩγρεηαη απφ ην αξκφδην 
γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ην νπνΫν ζπληΨζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηελ ζχκβαζε. 

Πηε ζπλΩρεηα, ε ΑξρΪ θνηλνπνηεΫ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηΪ θαη ηνλ πξνζθαιεΫ λα 

πξνζΩιζεη γηα ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο, εληφο πΩληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ζρεηηθΪο 

Ωγγξαθεο εηδηθΪο πξφζθιεζεο, πξνζθνκΫδνληαο εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο ε νπνΫα λα θαιχπηεη ζε επξψ, 

πνζνζηφ 4% επΫ ηεο εθηηκψκελεο αμΫαο ηεο ζχκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ ΦΞΑ, θαζψο θαη 

επηθαηξνπνηεκΩλα ηα δηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο ηνπ Ψξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο (εθφζνλ πθΫζηαηαη 

αιιαγΪ). 

Ζ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο Ωρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηΪξα. ΔΨλ ν πξνκεζεπηΪο δελ πξνζΩιζεη λα ππνγξΨςεη 

ηελ ζχκβαζε κΩζα ζηελ πξνζεζκΫα πνπ νξΫδεηαη ζηελ εηδηθΪ πξφθιεζε, θεξχζζεηαη Ωθπησηνο θαη ε 

θαηαθχξσζε γΫλεηαη ζηνλ πξνζθΩξνληα πνπ ππΩβαιε ηελ ακΩζσο επφκελε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ 

νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ βΨζεη κφλν ηεο ηηκΪο. Αλ θαλΩλαο απφ ηνπο πξνζθΩξνληεο δελ πξνζΩιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξΫπησζε β' ηεο 

παξαγξΨθνπ 1 ηνπ Ψξζξνπ 106 ηνπ Λ.4412/16. 

Ζ Πχκβαζε ππνγξΨθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΩξε.  

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβΨλεη φια ηα ζηνηρεΫα ηεο πξνκΪζεηαο θαη ηνπιΨρηζηνλ ηα εμΪο: 
Α. Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθΪο ηεο ζχκβαζεο 

Β. Ρα ζπκβαιιφκελα κΩξε 
Γ. Ρν αληηθεΫκελν ηεο ζχβαζεο (πεξηγξαθΪ, ηφπνο θαη ρξφλνο παξνρΪο ππεξεζΫαο) 

Γ. Ρελ ηηκΪ 

Δ. Ρνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξΨδνζεο ηνπ αληηθεηκΩλνπ ηεο ζχκβαζεο 
ΠΡ. Ρηο ΡερληθΩο πξνδηαγξαθΩο 

Ε. Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπΪζεηο 
Ζ. Ρηο πξνβιεπφκελεο ξΪηξεο 

Θ. Ρνλ ηξφπν επΫιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ 

Η.  Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκΪο 
Ρν θεΫκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θΨζε Ψιινπ θεηκΩλνπ ζην νπνΫν ηνχην ζηεξΫδεηαη, φπσο πξνζθνξΨ, 

δηαθΪξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο Ϊ αλΨζεζεο εθηφο θαηΨδεισλ ζθαικΨησλ Ϊ παξαδξνκψλ. 
Ζ ζχκβαζε κπνξεΫ λα ηξνπνπνηεζεΫ θαηΨ ηε δηΨξθεηΨ ηεο, ρσξΫο λα απαηηεΫηαη λΩα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο: 

α) ζηελ πεξΫπησζε ελεξγνπνΫεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναΫξεζεο (εθφζνλ πξνβιΩπεηαη ζηελ παξνχζα) θαη  

β) ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΩζεηο ηνπ Ψξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ 

γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδΫνπ νξγΨλνπ ηεο ΑξρΪο. 
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Ζ ππνβνιΪ κφλν κΫαο πξνζθνξΨο δελ απνηειεΫ θψιπκα γηα ηε ζπλΩρηζε ηεο δηαδηθαζΫαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
θαη ηελ αλΨζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 Ψξζξν 117 παξ.3.) 

Πηηο δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ Ϊ παξνρΪο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ε ΔπηηξνπΪ 
ΓηελΩξγεηαο, κε αηηηνινγεκΩλε εηζΪγεζΪ ηεο, κπνξεΫ λα πξνηεΫλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα 

νιφθιεξε Ϊ κεγαιχηεξε Ϊ κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηΨ πνζνζηφ ζηα εθαηφ. Ρν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεΫ 

λα ππεξβαΫλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζεΫζαο αμΫαο κΩρξη 100.000 επξψ πεξηιακβαλνκΩλνπ 
Φ.Ξ.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζεΫζαο αμΫαο απφ 100.001 επξψ θαη Ψλσ 

πεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α. ζηελ πεξΫπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο Ϊ ην 50% ζηελ πεξΫπησζε 
κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κΩξνπο ηεο πνζφηεηαο θΨησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα Ωγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηεΫηαη πξνεγνχκελε απνδνρΪ απφ ηνλ πξνκεζεπηΪ. 
 

ΑΟΘΟΝ 19. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΚΑΡΑΗΥΠΖΠ 

1. Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κε εηδηθΨ αηηηνινγεκΩλε απφθαζΪ ηεο, κεηΨ απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΨλνπ, 
καηαηψλεη ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

α) εθφζνλ ε δηαδηθαζΫα απΩβε Ψγνλε εΫηε ιφγσ κε ππνβνιΪο πξνζθνξΨο εΫηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ 
ησλ πξνζθνξψλ Ϊ αηηΪζεσλ Ϊ απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ Ϊ ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη θαη κε ηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ϊ 
β) ΔΨλ ν πξνζθΩξσλ/πξνκεζεπηΪο δελ πξνζΩιζεη λα ππνγξΨςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κΩζα ζηελ 

πξνζεζκΫα πνπ νξΫδεηαη ζηελ εηδηθΪ πξφζθιεζε θαη θεξπρζεΫ Ωθπησηνο θαη θαλΩλαο απφ ηνπο 
πξνζθΩξνληεο δελ πξνζΩιζεη  γηα ηελ ππνγξαθΪ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

2. ΚαηαΫσζε ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεΫ λα ιΨβεη ρψξα κε εηδηθψο 
αηηηνινγεκΩλε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, κεηΨ απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΨλνπ, ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

α) ιφγσ παξΨηππεο δηεμαγσγΪο ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο, 
β) αλ νη νηθνλνκηθΩο θαη ηερληθΩο παξΨκεηξνη πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο Ψιιαμαλ 

νπζησδψο θαη ε εθηΩιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΩλνπ δελ ελδηαθΩξεη πιΩνλ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ 
Ϊ ηνλ θνξΩα γηα ηνλ νπνΫν πξννξΫδεηαη ην ππφ αλΨζεζε αληηθεΫκελν, 

γ) αλ ιφγσ αλσηΩξαο βΫαο, δελ εΫλαη δπλαηΪ ε θαλνληθΪ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο,  

δ) αλ ε επηιεγεΫζα πξνζθνξΨ θξηζεΫ σο κε ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε,  
ε) ζηελ πεξΫπησζε ηεο παξαγξΨθνπ 4 ηνπ Ψξζξνπ 97, ηνπ Λ.4412/2016. 

ζη) γηα Ψιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζΫνπ ζπκθΩξνληνο φπσο ηδΫσο δεκφζηαο πγεΫαο Ϊ 
πξνζηαζΫαο ηνπ πεξηβΨιινληνο. 

 

3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθΨικαηα Ϊ παξαιεΫςεηο ζε νπνηνδΪπνηε ζηΨδην ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο, ε 
αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ, κεηΨ απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΨλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζΫα Ϊ 

λα αλακνξθψζεη αλΨινγα ην απνηΩιεζκΨ ηεο Ϊ λα απνθαζΫζεη ηελ επαλΨιεςΪ ηεο απφ ην ζεκεΫν πνπ 
εκθηινρψξεζε ην ζθΨικα Ϊ ε παξΨιεηςε. 

4. Όηαλ ζπληξΩρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαΫσζε ηεο δηαδηθαζΫαο πνπ αλαθΩξνληαη ζηηο παξαγξΨθνπο 1 θαη 
2, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ αθπξψλεη ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθεΫκελν 

ηεο ζχκβαζεο Ϊ, αλ νη ιφγνη απηνΫ ζπλδΩνληαη κε ηκΪκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκΪκα, εθφζνλ 

επηηξΩπεηαη ε θαηΨζεζε ηΩηνησλ πξνζθνξψλ. 

5. Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ δηαηεξεΫ, επΫζεο, ην δηθαΫσκα, κεηΨ απφ γλψκε ηνπ αξκνδΫνπ νξγΨλνπ, λα 

απνθαζΫζεη, παξΨιιεια κε ηε καηαΫσζε ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλΨιεςε νπνηαζδΪπνηε 
θΨζεο ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνΫεζε Ϊ κε ησλ φξσλ ηεο Ϊ ηελ πξνζθπγΪ ζηε δηαδηθαζΫα 

ησλ Ψξζξσλ 29 Ϊ 32 ηνπ Λ.4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαΫα απηΪ πεξΫπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζΩζεηο ησλ Ψξζξσλ απηψλ. 

ΑΟΘΟΝ 20. ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 

Όπνηνο Ωρεη Ωλλνκν ζπκθΩξνλ, κπνξεΫ λα δεηΪζεη ηελ αθχξσζε πξΨμεο Ϊ παξΨιεηςεο ηεο αλαζΩηνπζαο 
αξρΪο, θαζψο θαη ηελ αλαζηνιΪ εθηΩιεζεο, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΔθεηεΫνπ ηεο Ωδξαο ηεο αλαζΩηνπζαο 

αξρΪο, ζχκθσλα κε φζα νξΫδνληαη ζηα Ψξζξα 45 Ωσο 56 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄8), ην νπνΫν απνθαΫλεηαη 
ακεηαθιΪησο ρσξΫο λα επηηξΩπεηαη ε πξνεγνχκελε Ψζθεζε Ψιιεο εηδηθΪο Ϊ ελδηθνθαλνχο δηνηθεηηθΪο 

πξνζθπγΪο. 

Ρν παξΨβνιν γηα ηελ Ψζθεζε ηεο αΫηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο νξΫδεηαη Ϋζν κε ην πΩληε 
ηνηο εθαηφ (5%) επΫ ηεο εθηηκψκελεο αμΫαο ηεο ζχκβαζεο. 
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ΑΟΘΟΝ 21: ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ ζπλνιηθΪ δηΨξθεηα πινπνΫεζεο ηεο πξνκΪζεηαο νξΫδεηαη έλα (1) εκεξνινγηαθφ έηνο θαη έσο 
εμάληιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 22: ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 
Νη πιεξσκΩο ζα γΫλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκψλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο θαζψο θαη θΨζε Ψιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιΩπεηαη απφ ηα 
Ωγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαΫα δηνηθεηηθΪ δηαδηθαζΫα γηα Ωθδνζε 

ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικΨησλ. 
Γηα φιεο ηηο πιεξσκΩο ζα εθδΫδνληαη ηα απαξαΫηεηα λφκηκα παξαζηαηηθΨ/δηθαηνινγεηηθΨ. Απφ θΨζε 

ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηΪ ζα γΫλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηΪζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θΨζε θνξΨ 

Λφκνπο θαη ζρεηηθΩο ΔγθπθιΫνπο ησλ αξκφδησλ πνπξγεΫσλ. 
Ν πξνκεζεπηΪο επηβαξχλεηαη κε παξαθξΨηεζε θφξνπ εηζνδΪκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο 

φπσο εθΨζηνηε ηζρχνπλ. 
Πηελ ακνηβΪ ηνπ πξνκεζεπηΪ, ρσξΫο ΦΞΑ, πεξηιακβΨλνληαη νη ππΩξ ηξΫησλ λφκηκεο θξαηΪζεηο, σο θαη 

θΨζε Ψιιε επηβΨξπλζε. 

Ρα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ απαηηνχληαη εΫλαη θαη’ ειΨρηζηνλ ηα εμΪο: 
α) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθΪο παξαιαβΪο ηνπ ηκΪκαηνο πνπ αθνξΨ ε πιεξσκΪ Ϊ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ζπκβαηηθνχ αληηθεΫκελνπ. 
β)Ρηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηΪ. 

γ) ΔμνθιεηηθΪ απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηΪ, εΨλ ην  ηηκνιφγην  δελ  θΩξεη  ηελ  Ωλδεημε  
«ΔμνθιΪζεθε».  

δ) ΞηζηνπνηεηηθΨ ΦνξνινγηθΪο θαη ΑζθαιηζηηθΪο Δλεκεξφηεηαο ΞΩξαλ ησλ αλσηΩξσ δηθαηνινγεηηθψλ 

ε αλαζΩηνπζα αξρΪ πνπ δηελεξγεΫ ηνλ Ωιεγρν θαη ηελ πιεξσκΪ, κπνξεΫ λα δεηΪζνπλ θαη νπνηνδΪπνηε 
Ψιιν δηθαηνινγεηηθφ πξνβιΩπεηαη ζηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα. 

Γηα ηελ πιεξσκΪ ηνπ ΞξνκεζεπηΪ εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηΨμεηο ηνπ 
λ.4152/2013 (ΦΔΘ 107/Α’/09-05-2013). 

Όια ηα ηηκΪκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο (ζπλνιηθΨ θαη ηηκΩο κνλΨδνο), παξακΩλνπλ ζηαζεξΨ θαη δελ 

ππφθεηληαη ζε θακΫα αλαζεψξεζε Ϊ αχμεζε Ωσο ηελ ζπκβαηηθΪ εκεξνκελΫα νινθιΪξσζεο ηεο Πχκβαζεο. 
 

ΑΟΘΟΝ 23. ΔΓΓΖΠΔΗΠ 
Ζ εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο πξΩπεη λα ζπληαρζεΫ ζχκθσλα κε ην αληΫζηνηρν ππφδεηγκα ηνπ 

ΞαξαξηΪκαηνοIΗ ηεο παξνχζαο. 

Ν πξνκεζεπηΪο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο, ην αξγφηεξν θαηΨ ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζΩζεη 
ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο, ην χςνο ηεο νπνΫαο αληηζηνηρεΫ ζε πνζνζηφ 4% επΫ ηεο 

εθηηκψκελεο αμΫαο ηεο ζχκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ ΦΞΑ. Ζ εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο 
θαηαπΫπηεη ζηελ πεξΫπησζε παξαβΫαζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο ηεο Πχκβαζεο  επηζηξΩθεηαη κεηΨ ηελ νξηζηηθΪ (πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ) 
παξαιαβΪ ηεο πξνκΪζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζΨξηζε ηπρφλ απαηηΪζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιινκΩλνπο. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθΪο επηζηνιΪο θαιΪο εθηΩιεζεο ηεο πξνο 

ππνγξαθΪ ζχκβαζεο πξΩπεη λα θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθΪ δηΨξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηΪ νξΫδεηαη, 
ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ παξαηΨζεσλ επαπμεκΩλνο θαηΨ Ωλα (1) επηπιΩνλ κΪλα. 

 
ΑΟΘΟΝ 24: ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

1. Θαζ’ φιε ηε δηΨξθεηα εθηΩιεζεο ηεο πξνκΪζεηαο, ν ΞξνκεζεπηΪο ζα πξΩπεη λα ζπλεξγΨδεηαη ζηελΨ κε 

ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ,  ππνρξενχηαη  δε λα ιακβΨλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδΪπνηε παξαηεξΪζεηο ηεο ζρεηηθΨ 
κε ηελ εθηΩιεζε ηεο πξνκΪζεηαο. 

2. Ν ΞξνκεζεπηΪο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεΫ απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, ππνρξενχηαη λα παξΫζηαηαη ζε 
ππεξεζηαθΩο ζπλεδξηΨζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκΪζεηα (ηαθηηθΩο θαη Ωθηαθηεο), παξνπζηΨδνληαο ηα 

απαξαΫηεηα ζηνηρεΫα γηα ηελ απνηειεζκαηηθΪ ιΪςε απνθΨζεσλ. 
3. Ν ΞξνκεζεπηΪο ζα εΫλαη πιΪξσο θαη απνθιεηζηηθΨ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηΪξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζΫαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηΩιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

ζχκβαζεο.  Πε πεξΫπησζε  νπνηαζδΪπνηε  παξΨβαζεο Ϊ δεκΫαο  πνπ πξνθιεζεΫ  ζε ηξΫηνπο ππνρξενχηαη 
κφλνο απηφο πξνο απνθαηΨζηαζΪ ηεο. 

4.Ν ΞξνκεζεπηΪο ππνρξενχηαη θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζε λα ηεξεΫ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
απνξξΩνπλ απφ ηηο δηαηΨμεηο ηηο πεξηβαιινληηθΪο, θνηλσληθναζθαιηζηηθΪο θαη εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο, νη 
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νπνΫεο  Ωρνπλ ζεζπηζζεΫ κε ην δΫθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ ΓΫθαην, ζπιινγηθΩο ζπκβΨζεηο Ϊ δηεζλεΫο 
δηαηΨμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαΫνπ, νη νπνΫεο απαξηζκνχληαη ζην ΞαξΨξηεκα  Σ 

ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α’ ηνπ λ.4412/2016. 
5.Ν ΞξνκεζεπηΪο αλαιακβΨλεη ηελ ππνρξΩσζε λα πινπνηΪζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκΪζεηα, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθΨ Ψξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο 

επηκΩξνπο εξγαζΫεο, πνπ απηφ πεξηιακβΨλεη, δηαζΩηνληαο Ψηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξΫα, 
ηερλνγλσζΫα θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεΫ ζηηο απαηηΪζεηο ηεο ζχκβαζεο. 

6. Ν ΞξνκεζεπηΪο εγγπΨηαη θαη θΩξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιΩπνληαη Ϊ απνξξΩνπλ 
απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε θαη ην Λφκν θαη ζε ζρΩζε κε νπνηαδΪπνηε εξγαζΫα εθηειεΫηαη απφ Ψηνκα, πνπ 
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ζα αζρνιεζνχλ Ϊ ζα παξΨζρνπλ νπνηεζδΪπνηε ππεξεζΫεο ζε ζρΩζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε 
πεξΫπησζε νπνηαζδΪπνηε παξΨβαζεο Ϊ δεκΫαο πνπ πξνθιεζεΫ ζε ηξΫηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο 

απνθαηΨζηαζΪ ηεο. 
7.Ν ΞξνκεζεπηΪο ζα ελεξγεΫ κε επηκΩιεηα θαη θξνληΫδα, ψζηε λα εκπνδΫδεη πξΨμεηο Ϊ παξαιεΫςεηο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα Ωρνπλ απνηΩιεζκα αληΫζεην κε ην ζπκθΩξνλ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο 

8. Απαγνξεχεηαη ζηνλ ΞξνκεζεπηΪ λα αλαζΩζεη ζε ηξΫηνπο νπνηεζδΪπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, 
πνπ απνξξΩνπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα. 

 
ΑΟΘΟΝ 25. ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

Ρα πξνζθεξφκελα εΫδε πξΩπεη λα θΩξνπλ ζΪκαλζε πηζηφηεηαο CE.  
 

 

 
 

  
Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

ΚΑΟΗΝΠ Θ. ΡΗΓΘΑΠ 

θ.Α.α. 

Ν ΑΛΑΞΙΖΟΥΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΑΟΝΕΝΠ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Δζσηεξηθή δηαλνκή 

 πνδ/λζε Νηθνλνκηθνχ 
 ΡκΪκα Ξξνκεζεηψλ
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ΚΔΟΝΠ Γ΄: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 
 

 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΑΛΝΠΝΦΠΡΝΣΖΚΔΗΑΠ ΘΑΗ INSITU ΒΟΗΓΗΠΚΝ  

 
κε ηαπηφρξνλε παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ γηα 3000 tests/έηνο. 

 
Ν πξνζθεξφκελνο ζπλνδφο εμνπιηζκφο λα κπνξεΫ λα πξαγκαηνπνηεΫ ηερληθΨ φιεο ηηο εμεηΨζεηο αλνζντζηνρεκεΫαο κε 
πξσηνηαγΪ αληηζψκαηα νπνηνπδΪπνηε παξαγσγνχ νΫθνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην Ϋδην θηη αλΫρλεπζεο θαη ηα Ϋδηα 
ξπζκηζηηθΨ δηαιχκαηα θαη αλαιψζηκα πνπ αλαθΩξνληαη ζηηο παξαθΨησ ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο. 

 

 
Α. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΛΝΠΝΦΠΡΝΣΖΚΔΗΑΠ ΘΑΗ INSITU 

ΒΟΗΓΗΠΚΝ  
(ΠΛΝΓΌΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΌΠ) 

 
1. Λα εΫλαη Ωλα επηηξαπέδην θαη πιΪξσο απηνκαηνπνηεκΩλν ζχζηεκα γηα ηηο δηαδηθαζΫεο ηεο αλνζντζηνρεκεΫαο 

θαη ηνπ in situ πβξηδηζκνχ. Λα εθηειεΫ δειαδΪ ρσξΫο ηελ επΩκβαζε αλζξψπηλνπ παξΨγνληα ην ζχλνιν ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηεο αλνζντζηνρεκεΫαο θαη ηνπ insitu πβξηδηζκνχ ζε κηα ζπζθεπΪ, απφ ην ζηΨδην ηνπ θιηβαληζκνχ 
(baking) Ωσο θαη ηελ αληΫρξσζε (counterstaining). 

 
2. Λα Ωρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο µνλΪο αλνζντζηνρεµηθΪο ρξψζεο, δηπιΪο 

αλνζντζηνρεµηθΪο ρξψζεο θαη ρξψζεο in situ πβξηδηζµνχ (FISH & CISH). 
 

3. Λα κπνξεΫ λα εθηειεΫ ηαπηφρξνλα ηηο αλνζνρξψζεηο θαη ρξψζεηο ρξσκνγφλνπ in situ πβξηδηζκνχ γηα EBER, 
CMV, Kappa, Lambda θαη HPV, κε ηε ρξΪζε ηνπ ίδηνπ αληρλεπηηθνχ θηη. Ρν αληρλεπηηθφ θηη λα κπνξεΫ λα 
εθηειΩζεη ηνπιΨρηζηνλ 200 ηεζη. 

 
4. Λα κπνξεΫ λα εθηειεΫ δηπιΪ ρξψζε ζην Ϋδην πιαθΫδην εΫηε δηαδνρηθΨ εΫηε παξΨιιεια κε ηε ρξΪζε 

κεκνλσκΩλσλ πξσηνηαγψλ αληηζσκΨησλ Ϊ κεηγκΨησλ απηψλ (cocktail) θαη ηε ρξΪζε θαηΨιιεινπ 
δηαγλσζηηθνχ θηη.  
 

5. Λα εΫλαη ρσξεηηθφηεηαο ηνπιΨρηζηνλ 30 πιαθηδΫσλ θαη λα εΫλαη ζπλερνχο θνξηψζεσο ελ ψξα ιεηηνπξγΫαο θαη 
ρσξΫο λα απαηηεΫηαη ε δηαθνπΪ ηεο δηαδηθαζΫαο ρξψζεο ησλ ππνινΫπσλ πιαθηδΫσλ.  

 
6. Ρν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα Ωρεη ζπκκεηΨζρεη ζε δηαδηθαζΫεο εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειΩγρνπ (NordiQC, UK 

NEQAS Ϊ αλΨινγν αλαγλσξηζκΩλν νξγαληζκφ). Ζ ζπκκεηνρΪ λα απνδεηθλχεηαη κε εθηππψζεηο απφ ηηο 
επΫζεκεο ηζηνζειΫδεο ησλ νξγαληζκψλ εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειΩγρνπ. 

 
7. Λα δηαζΩηεη ζχζηεκα δηαρσξηζκνχ ησλ απνβιήησλ ζε κε επηβιαβΪ-κε ηνμηθΨ απφβιεηα θαη ζε ηνμηθΨ-

επηβιαβΪ απφβιεηα ηα νπνΫα λα νδεγνχληαη ζε αλεμΨξηεηα θιεηζηΨ δνρεΫα, εμαζθαιΫδνληαο ηε κΩγηζηε 
δπλαηΪ νηθνλνκΫα ζην θφζηνο δηαρεΫξηζεο θαη απφξξηςεο  ησλ απνβιΪησλ θαη ηελ αζθΨιεηα ηνπ 
πεξηβΨιινληνο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγαζηεξΫνπ.  

 
8. Γηα ηελ απηφκαηε εθηΩιεζε ηεο δηαδηθαζΫαο ηεο αλνζντζηνρεκεΫαο ε πνζφηεηα ηνπ πξσηνηαγνχο 

αληηζψκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεΫηαη λα εΫλαη ην κΩγηζην 150 κl αλΨ πιαθΫδην. Λα εΫλαη αλνηρηφ ζχζηεκα σο 
πξνο ηα αληηζψκαηα νπνηνπδΪπνηε παξαγσγνχ νΫθνπ.   

 
9. Λα δηαζΩηεη απηφκαην ζχζηεκα ειΩγρνπ θαη εηδνπνΫεζεο γηα ηελ επΨξθεηα ησλ αληηδξαζηεξΫσλ/πξσηνηαγψλ 

αληηζσκΨησλ πξηλ ηελ Ωλαξμε ηεο δηαδηθαζΫαο ηεο αλνζντζηνρεκεΫαο θαη ηνπ in situ πβξηδηζκνχ θαη γηα ηε 
ζηΨζκε ησλ απνβιΪησλ, ψζηε λα κελ ππΨξρεη θΫλδπλνο δηαθνπΪο ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ζπζηΪκαηνο θαηΨ ηε 
δηεμαγσγΪ ηεο δηαδηθαζΫαο ησλ ρξψζεσλ ιφγσ Ωιιεηςεο αληηδξαζηεξΫσλ Ϊ ππεξρεΫιηζεο ησλ απνβιΪησλ.  

 
10. Λα δηαζΩηεη πξφηππα πξσηφθνιια εθηΩιεζεο δηαδηθαζηψλ αλνζνρξψζεσλ θαη in situ πβξηδηζκνχ ηα νπνΫα λα 

δχλαηαη ν ρξΪζηεο ηνπ ζπζηΪκαηνο λα ηξνπνπνηεΫ ειεχζεξα αλΨινγα κε ηηο απαηηΪζεηο ηνπ εξγαζηεξΫνπ.  
 

11. Ρν ζχζηεκα  λα  δηαζΩηεη  ηε  δπλαηφηεηα  ξχζκηζεο  ηνπ ρξφλνπ επψαζεο ηνπ πξσηνηαγνχο αληηζψκαηνο 
θαη ησλ Ψιισλ αληηδξαζηεξΫσλ, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν απνθΨιπςεο επηηφπσλ, ηε ζεξκνθξαζΫα, αλΨ 
νκΨδεο ζΩζεσλ πιαθηδΫσλ Ϊ γηα θΨζε πιαθΫδην ρσξηζηΨ. 
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12. Ρν ζχζηεκα λα Ωρεη ηελ ηθαλφηεηα, θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηνπ θχθινπ επεμεξγαζΫαο θαη ρσξΫο ηελ παξΩκβαζε 
αλζξψπηλνπ παξΨγνληα, πξνεηνηκαζΫαο ηνπ ρξσκνγφλνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεΫ γηα ηελ επΫηεπμε κΩγηζηεο 
πνηφηεηαο ρξψζεο.  

 
13. Λα ρξεζηκνπνηεΫ ζχζηεκα barcode θαη νπηηθΪο απνηχπσζεο ζηνηρεΫσλ (θΨκεξα), γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

αληηδξαζηεξΫσλ θαη ησλ πιαθηδΫσλ θαη ελεξγνπνΫεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξψζεο, αθφκα θαη φηαλ ηα 
πιαθίδηα θέξνπλ ρεηξφγξαθε εηηθέηα. 
 

14. Λα επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο εηηθέηαο πνπ έρεη εθηππσζεί απφ ην ζχζηεκα αθφκα θαη ζε 
πεξίπησζε κε αλαγλψξηζήο ηεο απφ ην απηφκαην ζχζηεκα ηαπηνπνίεζεο. 
 

15. Λα επηηξέπεηαη ε ρεηξσλαθηηθή ηαπηνπνίεζε ησλ δνρείσλ ησλ αληηζσκάησλ θαη ηνπ θηη 
αλίρλεπζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηαπηνπνίεζεο. 
 

16. Ρν απηφκαην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεΫ κε ηε ρξΪζε ζεηηθΨ θνξηηζκΩλσλ αληηθεηκελνθφξσλ πιαθψλ 
νπνηνπδΪπνηε θαηαζθεπαζηΪ θαη λα εμαζθαιΫδεη ηηο ηνκΩο απφ ηελ μΪξαλζε αθφκα θαη ζε νινλχρηηα 
δηαδηθαζΫα.Λα δηαζΩηεη ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηδφκελνπ ρξφλνπ θαζπζηεξεκΩλεο Ωλαξμεο ηεο 

δηαδηθαζΫαο. 
 

17. Νη εληνιΩο γηα ηε ιεηηνπξγΫα ηνπ απηφκαηνπ ζπζηΪκαηνο αλνζντζηνρεκεΫαο θαη in situ πβξηδηζκνχ θαζψο 
επΫζεο θαη νη εηδνπνηΪζεηο, νη πξνεηδνπνηΪζεηο θαη ηα κελχκαηα λα δΫλνληαη κΩζσ Ζ/ ζηα ειιεληθΨ.  

 
18. Ρν απηνκαηνπνηεκΩλν ζχζηεκα αλνζντζηνρεκεΫαο θαη in situ πβξηδηζκνχ καδΫ κε φια ηα παξειθφκελα ηνπ: 

ηνλ Ζ/, ηνλ εθηππσηΪ εηηθεηψλ, ην ζχζηεκα αλΨγλσζεο γξακκηθνχ θψδηθα (scanner ρεηξφο), ηελ ζπζθεπΪ 
δηαζχλδεζεο δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ (Ethernetswitch) λα θΩξνπλ ζΪκαλζε CE/IVD απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 
νΫθν ζχκθσλα κε ηελ νδεγΫα 98/79/EC ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο. Ρν ζχζηεκα λα Ωρεη θαηαζθεπαζηεΫ 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηΪζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 13485:2003 “ΠπζηΪκαηα δηαρεΫξηζεο πνηφηεηαο ηαηξηθψλ 
ζπζθεπψλ-ΑπαηηΪζεηο θαλνληζηηθΪο ζπκκφξθσζεο”. 

 
19. Ρν ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηΪκαηνο λα Ωρεη ηε δπλαηφηεηα επΩθηαζεο ζην ρεηξηζκφ θαη Ωιεγρν πεξηζζνηΩξσλ ηνπ 

ελφο απηφκαηνπ ζπζηΪκαηνο θαη δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ κΩζσ ελφο κφλνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηΪ. 

ΔπΫζεο λα δΫδεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε νπνηνδΪπνηε ζπκβαηφ Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ηνπ 
ΛνζνθνκεΫνπ (LIS). 
 

20. Λα θαηαηεζεΫ δΪισζε φηη  ζα  πξαγκαηνπνηεζεΫ επΫδεημε ιεηηνπξγΫαο ηνπ κεραλΪκαηνο θαη  δηεμαγσγΪ ηεο 
κεζνδνινγΫαο κε ηα ζπκβαηΨ αληηδξαζηΪξηα θαη κε ηα αληηζψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεΫ ην Ξαζνινγναλαηνκηθφ 
ΔξγαζηΪξην, πξνο αμηνιφγεζε πνηνηηθνχ ειΩγρνπ, ζην ρψξν ηνπ Ξαζνινγναλαηνκηθνχ ΡκΪκαηνο ζε 
ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα επηηξνπΪ δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ θξηζεΫ απαξαΫηεην. 
 

21. Όιεο νη αλσηΩξσ πξνδηαγξαθΩο λα απνδεηθλχνληαη ζηα θπιιΨδηα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 
θαηαζθεπαζηΪ θαη λα δχλαληαη λα επηβεβαησζνχλ απφ πειαηνιφγην κε ηα εγθαηεζηεκΩλα ελ ιεηηνπξγΫα 
κεραλΪκαηα ζηελ ειιεληθΪ αγνξΨ, θαηΨινγνο ηνπ νπνΫνπ πξΩπεη λα θαηαηεζεΫ ζπλεκκΩλα. 
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Β. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΥΛ ΘΑΗ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΓΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΑΛΝΠΝΦΠΡΝΣΖΚΔΗΑΠ ΘΑΗ 
IN SITU 

ΒΟΗΓΗΠΚΝ ΚΔ ΡΑΡΝΣΟΝΛΖ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
 

Όια ηα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηΪξηα θαη αλαιψζηκα λα εΫλαη απφιπηα ζπκβαηΨ κε ην πξνζθεξφκελν 
ζχζηεκα απηφκαηεο δηελΩξγεηαο αλνζντζηνρεκηθψλ ρξψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ in situ πβξηδηζκνχ ψζηε λα 
εμαζθαιΫδεηαη ε πνηφηεηα θαη αμηνπηζηΫα ησλ απνηειεζκΨησλ. Λα επηζπλαθζεΫ βεβαΫσζε ηνπ νΫθνπ 
θαηαζθεπΪο ηνπ αλαιπηΪ.  

 
Βαζηθφ αληηδξαζηήξην 

 
1. ΞιΪξεο kit πςειΪο επαηζζεζΫαο ην νπνΫν λα εΫλαη θαηΨιιειν γηα ηνπιΨρηζηνλ 200 ηεζη ζε εμεηΨζεηο  

αλνζντζηνρεκεΫαο θαη ρξσκνγφλνπ insitu πβξηδηζκνχ (CISH). Λα ρξεζηκνπνηεΫ λΩα ηερλνινγΫα  
ειεγρφκελνπ πνιπκεξηζκνχ γηα ηελ παξαγσγΪ ζπδεπγκΩλσλ κνξΫσλ ζπλδεηηθνχ αληηζψκαηνο – HRP,  
ζε απηφκαηα ζπζηΪκαηα αλνζντζηνρεκηθψλ ρξψζεσλ. Λα κε ρξεζηκνπνηεΫ ζηξεπηαβηδΫλε θαη βηνηΫλε.  
Πην βαζηθφ αληηδξαζηΪξην – θηη λα εκπεξηΩρνληαη ηα αληηδξαζηΪξηα: ππεξνμεΫδην ηνπ πδξνγφλνπ, 
αληηδξαζηΪξην ζχδεπμεο PostPrimaryIgG, αληηδξαζηΪξην Poly – HRPIgG, DAB θαη αηκαηνμπιΫλε. Ρν 

πξνζθεξφκελν θηη λα Ωρεη ζπκκεηΨζρεη ζε δηαδηθαζΫεο εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειΩγρνπ (NordiQC, UKNEQAS). 
Ζ ζπκκεηνρΪ λα απνδεηθλχεηαη κε εθηππψζεηο απφ ηηο επΫζεκεο ηζηνζειΫδεο ησλ νξγαληζκψλ εμσηεξηθνχ 
πνηνηηθνχ ειΩγρνπ. Λα δηαζΩηεη ζΪκαλζε CE/IVD. 
 
Λα πξνζθεξζνχλ φια ηα απαξαίηεηα αληηδξαζηήξηα θαη αλαιψζηκα ηελ πιήξε δηεθπεξαίσζε 
ησλ αλνζντζηνρεκηθψλ ρξψζεσλ θαη ηνπ in situ πβξηδηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, θαη λα ππνινγηζζεί ην θφζηνο ηνπο θαη ε αλαγθαία εηήζηα πνζφηεηα ζηε ηειηθή 
ηηκή αλά ηεζη. 
 

 
1. Οπζκηζηηθφ δηΨιπκα θηηξηθψλ γηα ηε ζεξκηθΪ αλΨθηεζε ησλ αληηγνληθψλ ζΩζεσλ.Λα Ωρεη ph: 6. Λα δηαζΩηεη 

ζΪκαλζε CE/IVD. 
 

2. Οπζκηζηηθφ δηΨιπκα EDTA γηα ηε ζεξκηθΪ αλΨθηεζε ησλ αληηγνληθψλ ζΩζεσλ. Λα Ωρεη ph: 9. Λα δηαζΩηεη 

ζΪκαλζε CE/IVD. 
 

3. Πχζηεκα αληηδξαζηεξΫσλ ζπκππθλσκΩλνπ πξσηενιπηηθνχ ελδχκνπ θαη ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο Tris.  
To Ωλδπκν λα Ωρεη ζπγθΩληξσζε φρη θαηψηεξε ησλ 15mg/ml. Λα ζπλνδεχεηαη απφ δνρεΫα γηα ηελ  
παξαζθεπΪ ησλ δηαιπκΨησλ εξγαζΫαο ηνπ ελδχκνπ. Λα δηαζΩηεη ζΪκαλζε CE/IVD. 

 
4. ΓηΨιπκα απνπαξαθΫλσζεο ηζηνινγηθψλ ηνκψλ. Λα εΫλαη ειεχζεξν μπιφιεο θαη αιθνφιεο. Λα πεξηΩρεη 

αιθΨληα. Λα δηαζΩηεη ζΪκαλζε CE/IVD. 
 

5. ΓηΨιπκα Ωθπιπζεο TBS. Λα εΫλαη ζπκππθλσκΩλν 10x. Λα Ωρεη ph : 7,5 – 7,7. Λα δηαζΩηεη ζΪκαλζε CE/IVD. 
 

6. Γηαιχηεο γηα ηελ αξαΫσζε (πξσηνηαγψλ) αληηζσκΨησλ. Λα Ωρεη ζπζθεπαζΫα 500ml. Λα πεξηΩρεη αιαηνχρν 
ξπζκηζηηθφ δηΨιπκα Tris θαη ζηαζεξνπνηεηΪ πξσηετλψλ. Λα δηαζΩηεη ζΪκαλζε CE/IVD. 

 
7. ΓνρεΫα θχιαμεο αξαησκΩλσλ αληηζσκΨησλ γηα ηνπιΨρηζηνλ 45 εμεηΨζεηο. Λα δΩρνληαη αληηζψκαηα  

νπνηνπδΪπνηε θαηαζθεπαζηΪ. Λα θΩξνπλ θαπΨθη γηα ηελ απνθπγΪ εμΨηκηζεο ησλ αληηζσκΨησλ. Λα δηαζΩηεη 
ζΪκαλζε CE/IVD. 

 
8. Δηδηθφ αλαιψζηκν απφ πιαζηηθφ, ην νπνΫν λα ρξεζηκνπνηεΫηαη γηα ηελ πξνζηαζΫα ηνπ ηζηνχ απφ ηελ 

μΪξαλζε θαη ηελ απνθπγΪ ηεο εμΨηκηζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αληηδξαζηεξΫσλ θαηΨ ηελ εθηΩιεζε  
ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αλνζντζηνρεκεΫαο θαη insitu πβξηδηζκνχ. Λα δηαζΩηεη ζΪκαλζε CE/IVD. 

 
9. Θηη θαζαξηζκνχ θαζεηΪξσλ αλαξξφθεζεο, απφ θαηΨινηπα DAB.Λα δηαζΩηεη ζΪκαλζε CE/IVD. 

 
 
 

ΔΗΓΝΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ 
ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ ΑΛΑ 
ΔΡΝΠ 

ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑ 
ΔΜΔΡΑΠΖ ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΘΝΠΡΝΠ ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΘΝΠΡΝΠ ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΟΘΚΗΠΡΗΘΝ ΓΗΑΙΚΑ 
ΑΡΝΚΑΡΝ 

ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑ 
ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΑΛΝΠΝΦΠΡΝΣΖΚΔΗΑΠ 

3000 8,5€ 25.500,00€ 31.620,00€ 
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ΚΔΟΝΠ Γ: ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγεΫηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο. ΘξηηΪξην 
αλΨζεζεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ εΫλαη ε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα  απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ βΨζεη 

ηηκΪο (ρακειφηεξε ηηκΪ). 

  





[22] 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I. - ΔΟΥΞΑΦΘΝ EΛΡΞΝ EΓΓΟΑΦΝ ΠΚΒΑΠΖΠ (ΔΔΔΠ) 

ΓηαηΫζεηαη ζηελ ηζηνζειΫδα ηνπ ΓΛΑΗ (www.hippocratio.gr) σο ζπλεκκΩλν ηεο παξνχζεο δηαθΪξπμεο:  

(α) Πε κνξθΪ PDF κε ην φλνκα ESPD. 

(β) Πε κνξθΪ XML κε ην φλνκα espd-request. 

 
  





[23] 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  II. - ΠΣΔ∆ΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

ΝλνµαζΫαΡξΨπεδαο: ΘαηΨζηεµα:  (∆/λζε νδφο- αξηζµφο Ρ.Θ. – FAX)   ΖµεξνµελΫα Έθδνζεο: 
Ξξνο:   ……………………………… 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, Ξ’ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ………….. ΔΟΩ 
 
Έρνπκε ηελ ηηκΪ λα ζαο γλσξΫζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιΪ αλΩθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΩζεσο θαη δηδΪζεσο κΩρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

επξψ……………………………………………………………………….. 

ππΩξ ηνπ: 

(i) [ζε πεξΫπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., 

ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., Ϊ 

(ii) [ζε πεξΫπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιΪξε επσλπκΫα) ........................, ΑΦΚ: ...................... 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. Ϊ 

(iii) [ζε πεξΫπησζε Ωλσζεο Ϊ θνηλνπξαμΫαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

      α) (πιΪξε επσλπκΫα) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

      β) (πιΪξε επσλπκΫα) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

     γ) (πιΪξε επσλπκΫα) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κΩιε ηεο Ωλσζεο / θνηλνπξαμΫαο) 

αηνκηθΨ θαη γηα θΨζε κΫα απφ απηΩο θαη σο αιιειΩγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηΨο ηνπο σο 

κειψλ ηεο Ωλσζεο Ϊ θνηλνπξαμΫαο, 

γηα ηελ θαιΪ εθηΩιεζε ηνπ/σλ ηκΪκαηνο/ησλ ….. / ηεο ππαξηζ ..... ζχκβαζεο “(ηΫηινο ζχκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ 

(αξηζκφ/εκεξνκελΫα) ........................ ΓηαθΪξπμε /Ξξφζθιεζε/ Ξξφζθιεζε ΔθδΪισζεο ΔλδηαθΩξνληνο 

........................... ηεο/ηνπ (ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο/ΑλαζΩηνληνο θνξΩα). 

Ρν παξαπΨλσ πνζφ ηεξεΫηαη ζηε δηΨζεζΪ ζαο θαη ζα θαηαβιεζεΫ νιηθΨ Ϊ κεξηθΨ ρσξΫο θακΫα απφ κΩξνπο καο αληΫξξεζε, 

ακθηζβΪηεζε Ϊ Ωλζηαζε θαη ρσξΫο λα εξεπλεζεΫ ην βΨζηκν Ϊ κε ηεο απαΫηεζεο ζαο κΩζα ζε ....…. εκΩξεο απφ ηελ απιΪ 

Ωγγξαθε εηδνπνΫεζΪ ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΩρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιΩπεηαη νξηζκΩλνο ρξφλνο ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

Ϊ 

κΩρξηο φηνπ απηΪ καο επηζηξαθεΫ Ϊ κΩρξηο φηνπ ιΨβνπκε Ωγγξαθε δΪισζΪ ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξΪζνπκε ηελ 

ΡξΨπεδα καο απαιιαγκΩλε απφ θΨζε ζρεηηθΪ ππνρξΩσζε εγγπνδνζΫαο καο. 

Πε πεξΫπησζε θαηΨπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΨπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΨζηνηε ηζρχνλ πΨγην ηΩινο 

ραξηνζΪκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ Ωρνπλ δνζεΫ, ζπλππνινγΫδνληαο θαη ην πνζφ ηεο 

παξνχζαο, δελ ππεξβαΫλεη ην φξην ησλ εγγπΪζεσλ πνπ Ωρνπκε ην δηθαΫσκα λα εθδΫδνπκε . 

(ΔμνπζηνδνηεκΩλε πνγξαθΪ) 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IΗΗ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Νη πξνζθνξΩο ζα πξΩπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4144/2013 (ΦΔΘ 88 Α’) επΫ πνηλΪ απφξξηςεο.  
 

Νη νηθνλνκηθΩο πξνζθνξΩο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα ππνβιεζνχλ κε ηε ζπκπιΪξσζε ηνπ παξαθΨησ πΫλαθα: 

 

ΠΙΝΑΚΑ:  ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ 
ΚΟΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ  ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

    

 

 ΕΞΕΣΑΕΙ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

    ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΩΝ  ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Α/Α 
ΕΞΕΣΑ
Η 

ΤΝΟΛΟ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΦ. 
ΕΙΔΟΤ- ΚΩΔ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΚΩΔ. 
ΚΑΣ
ΑΚ 

ΠΡΟΦΕΡ. 
ΤΚΕΤΑΙ
Α 

ΣΕΣ
/Τ
Κ. 

ΣΙΜΗ/ΤΚ
. Χ.ΦΠΑ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜ
ΕΝΕ ΤΚ. 
ΓΙΑ ΣΟ 
ΤΝΟΛΟ 
ΣΩΝ  
ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜ
ΕΙΟΤ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙ
ΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 
ΤΛΙΚΩΝ Χ. ΦΠΑ 
ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 
ΣΩΝ 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
(10)=(8)Χ(9) 

%ΦΠΑ 

ΤΝΟΛ
Ο ΦΠΑ 
(12)=(1
0)Χ(11) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ  
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 
ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ 
ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
(13)=(10)+(12) 

                  
    

         
    

ΤΝΟΛΑ 
 

0  
    

0,00  0,00 0,00   
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