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ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ 

Δ/λζε : Οηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ 

Σ.Κ. : 33100 

Σει. : (22650) 28400 

Fax : (22650) 22086 
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Δ/λζε : Δηνηθεηηθνχ 

Σκήκα : Οηθνλνκηθφ 

Πιεξνθ. : θνχξα Π. 

Σει. : (22653) 50131 

Fax : (22650) 22086 

E-mail : diax2@gnamfissas.gr 

  

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο: 

1.1. ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΓΚ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» 

1.2. ηελ κε αξ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.1732/13-01-20 (ΦΓΚ 16 Τ.Ο.Δ.Δ.14-01-2020) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

1.3. ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΓΚ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» 

1.4. ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΓΚ 247/Α/27-11-95) «Πεξί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

1.5. ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΓΚ 134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
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1.6. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Γ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ 

Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Γ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

1.7. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Γ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

1.8. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΓΚ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα". 

2. Σηο απνθάζεηο: 

2.1. ηελ κε αξ. 02/30-04-2020 (ζέκα 8
Ο
) ΑΔΑ: 6ΛΜΤ4690ΒΟ-Η0Σ απφθ. Δ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δηελέξγεηαο πλνπηηθνχ Πξφρεηξνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 

Αληηδξαζηεξίσλ θαη Αλαιψζηκσλ γηα Αηκαηνινγηθνχο Αλαιπηέο, Πεθηνινγηθφ θαη Καξδηνινγηθφ Αλαιπηή 

(CPV: 33696200-7),  

2.2. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α 832 ζην Βηβιίν Γγθξίζεσλ 

θαη Γληνιψλ Πιεξσκήο ΑΔΑ: Φ1ΓΙ4690ΒΟ-Η3. 

ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ 

πλνπηηθφ Πξφρεηξν Αλνηθηφ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ θαη Αλαιψζηκσλ γηα Αηκαηνινγηθνχο 

Αλαιπηέο, Πεθηνινγηθφ θαη Καξδηνινγηθφ Αλαιπηή (CPV: 33696200-7), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ε νπνία αλέξρεηαη 

ζηηο Σξηάληα Πέληε Υηιηάδεο Γθαηόλ Πελήληα Έλα Γπξώ θαη Γβδνκήληα Έλα Θεπηά (35.150,00 €) ζπκπ. ΦΠΑ 24% θαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – 

ηηκήο, θαζψο ν αλσηέξσ πξνυπνινγηζκφο επηκεξίδεηαη σο εμήο: 

1.Αληηδξαζηήξηα Γεληθήο Αίκαηνο .............................................................................................. 20.000,00 €ζπκπ. ΦΠΑ 

2.Αληηδξαζηήξηα Πεθηηθφηεηαο ..................................................................................................... 6.975,00 €ζπκπ. ΦΠΑ 

3.Αληηδξαζηήξηα Καξδηνινγηθά ..................................................................................................... 8.175,00 €ζπκπ. ΦΠΑ 

Σόπνο - Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ: 

Σφπνο δηελέξγεηαο Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Ηκέξα Ώξα 

Γ. Ν. Άκθηζζαο 04-06-02020 Πέκπηε 10:00 π.κ. 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ  03-06-2020 θαη ψξα 14:00 ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο 

εθπξφζεζκεο. 

Σν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη: 

 ζηε ΔΙΑΤΓΓΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) 

 ζην Κ.Η.Μ.Δ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr) 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:  
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Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Γ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε. 

Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Μέξε θαη Παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Δηαηάμεηο». 

 

– O – 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

 

 

______________ 

ΓΓΩΡΓΙΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟ 
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΔΟ ........................................................................................................................Αληηδξαζηήξηα θαη Αλαιψζηκα γηα Αλνζνινγηθνχο 

Αλαιπηέο 

ΚΑΓ  ...........................................................................................................................1359 

ΚΧΔΙΚΟ CPV .......................................................................................................CPV: 33696200-7 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ....................................................................35.150,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  ........................................................................................Απνζήθεο Φαξκαθείνπ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  .....................................................................................Σκεκαηηθά 

ΣΟΠΟ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  ........................................................Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο 

ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  ........................................04-06-2020 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ..............03-06-2020 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  ...............................................................................ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο 

ΚΑΣΑΘΓΗ ΔΓΙΓΜΑΣΟ  ..................................................................................Δελ απαηηείηαη 

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ  ......................................................2% επί ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ρσξίο ηνλ ΦΠΑ  

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΓΚΣΓΛΓΗ......................................................................5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ 

ΔΙΑΡΚΓΙΑ ΤΜΒΑΗ  .......................................................................................Έλα (1) έηνο 
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Άξζξν 1 : Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ» 

 ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο: 

1. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο 

1.2. Να δειψλεηαη φηη, ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο. 

1.3. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΓΝΟ ΓΝΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ (TEΤΔ) ηνπ αξ. 79 ηνπ Ν. 4412/2016(Μέξνο Δ) 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

β) Σν TEΤΔ ππνβάιινπλ: ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ 

ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

1.4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο: 

α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

θαη νη κεηαβνιέο ηνπ. 

β) Κάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε, 

Φ.Γ.Κ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ 

εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ, πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο από ην ΓΓΜΗ, ην νπνίν λα 

έρεη εθδνζεί ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή λα πξνζθνκηζηεί ζηα έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

2. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (Μέξνο Γ). 

Κάζε αληίγξαθν ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά, επί πνηλή απφξξηςεο, ηνπιάρηζηνλ ηα 

παξαθάησ: 
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2.1. Όια ηα θχιια ησλ εγγξάθσλ-ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ, 

prospectus, θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ιπ., ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην 

ηειεπηαίν. Η πξψηε ζειίδα ζα απνηειεί Γπξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε 

εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: ζει. 16-19, 

ηερληθή πεξηγξαθή: ζει. 33-35 θ.ν.θ.), γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

2.2. Πηζηνπνηεηηθφ απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε νξγαληζκφ, φηη ν ζπκκεηέρσλ ηεξεί χζηεκα 

Δηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004 (ΦΓΚ 32/16-01-04) Τπνπξγηθή Απφθαζε 

«Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ». 

2.3. Πηζηνπνηεηηθφ απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε νξγαληζκφ, φηη ν θαηαζθεπαζηήο ηεξεί χζηεκα 

Δηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο. 

2.4. Πηζηνπνηεηηθά φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 

ΔΤ8Δ/Γ.Π.νηθ.130648/2009 (ΦΓΚ 2198/Β/02-10-09) «Πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ». 

Σα παξαπάλσ ππφ ζηνηρεία 2.2, 2.3 θαη 2.4 Πηζηνπνηεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα είλαη πξσηφηππα ή 

λνκίκσο επηθπξσκέλα θαη κε επίζεκε κεηάθξαζε. 

Οηθνλνκηθφ κέγεζνο ή εθθξάζεηο φπσο «δσξεάλ», «ρσξίο ρξέσζε» θ.η.ι., δελ ζα ππάξρνπλ ζε θαλέλα ζεκείν ηεο 

Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

2.5. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζήο ηεο. 

2.6. Όηαλ ν πξνζθέξσλ δελ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ δειψλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ 

θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Γπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπ επηζπλάπηεη θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπ πξνο ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε 

νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θαζψο θαη φηη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, 

ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 

2.7. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, επί πνηλή απφξξηςεο, καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιιεη θαη Φχιιν 

πκκφξθσζεο. Απηφ είλαη θχιιν ζπζρεηίζεσο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαιπηψλ κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ησλ αληηδξαζηεξίσλ. ην θχιιν απηφ ζα αλαθέξνληαη κε 

ιεπηνκέξεηα φιεο νη ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο ή απνθιίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

αληηδξαζηεξίσλ ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πεξηγξαθή. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα 

απαληά ζηελ πεξηγξαθή παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν. 

Τπόδεηγκα Φύιινπ πκκόξθσζεο 

α/α ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(Ο αχμσλ αξηζκφο 

ηεο παξνχζαο) 

(Η απάληεζε ηνπ πξνζθέξνληα ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκθσλία ή κε κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο) 

(αθήο παξαπνκπή ζηα 

επηζπλαπηφκελα έγγξαθα-εγρεηξίδηα, 

πξνο ηεθκεξίσζε ηεο απάληεζεο) 

Σν πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί, επί πνηλή απφξξηςεο, θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Γμαίξεζε απνηεινχλ ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα 

(prospectus, ηερληθά εγρεηξίδηα, θιπ), ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κφλν ζε έληππε κνξθή. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη. 

3. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν 

αληίγξαθα. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηο ηηκέο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο σο αθνινχζσο: 
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i. Σηκή αλά εμέηαζε 

ii. Σηκή αλά ζπζθεπαζία ησλ πξνζθεξνκέλσλ αληηδξαζηεξίσλ, θαζψο θαη ησλ επηπξφζζεησλ πιηθψλ, φπσο 

πιηθά βαζκνλφκεζεο θαη ειέγρνπ (controls, calibrators) θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ, αλά εκβαιιάγην-ζπζθεπαζία, 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εμεηάζεσλ. 

πγθεθξηκέλα: 

Όζνλ αθνξά ζηα αληηδξαζηήξηα, ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ηηκή ζπζθεπαζίαο ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ, ν αξηζκφο εμεηάζεσλ πνπ δίλεη θάζε ζπζθεπαζία θαη ν απαηηνχκελνο αθέξαηνο αξηζκφο ζπζθεπαζηψλ 

κε βάζε ηνλ δεηνχκελν εηήζην αξηζκφ εμεηάζεσλ, ηελ θαηαλάισζε αληηδξαζηεξίσλ γηα βαζκνλφκεζε θαη πνηνηηθφ 

έιεγρν θαη ην ρξφλν δσήο ηνπο ζηνλ αλαιπηή γηα 360 εκέξεο, άιισο ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

νη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο βαζκνλνκεηέο (calibrators), λα αλαθέξεηαη ε ηηκή ζπζθεπαζίαο θαη ν εηήζηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο 

ζπζθεπαζηψλ ππνινγηδφκελνο κε βάζε ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, θαη  ηνλ 

δεηνχκελν εηήζην αξηζκφ εμεηάζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ 

επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

Όζνλ αθνξά ζηα controls, λα αλαθέξεηαη ε ηηκή ζπζθεπαζίαο θαη ν εηήζηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο ζπζθεπαζηψλ 

ππνινγηδφκελνο κε βάζε ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, θαη ηνλ δεηνχκελν εηήζην 

αξηζκφ εμεηάζεσλ, εηδηθφηεξα δηελεξγείηαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ζε εβδνκαδηαία βάζε απαξαηηήησο ζε δχν επίπεδα 

(πςειφ–ρακειφ) ή φπνηε απαηηείηαη. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ 

επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ) 

Όζνλ αθνξά ζηα αλαιψζηκα, λα αλαθέξεηαη ε ηηκή ζπζθεπαζίαο θαη ν απαηηνχκελνο εηήζηνο αθέξαηνο αξηζκφο 

ζπζθεπαζηψλ ζην Γξγαζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα φια ηα αλαιψζηκα κε βάζε ην ρξφλν δσήο ηνπο ζηνλ αλαιπηή θαη 

ηελ εηήζηα θαηαλάισζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ επηζπλαπηφκελν ζηελ 

παξνχζα Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

ηε ηηκή αλά εμέηαζε ζα πεξηιακβάλνληαη δηαθξηηά ηα επί κέξνπο θφζηε φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηε δηελέξγεηα ησλ αληηζηνίρσλ εμεηάζεσλ (αληηδξαζηήξηα, πιηθά βαζκνλφκεζεο θαη ειέγρνπ, αλαιψζηκα πιηθά, 

αξαησηηθά δεηγκάησλ, αληηδξαζηήξηα επεμεξγαζίαο δεηγκάησλ, ξπζκηζηηθά δηαιχκαηα, πιπζηηθά δηαιχκαηα, θ.ιπ.)  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο αλψηαηεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΓΠΤ (γηα φζα 

πιηθά απηέο ππάξρνπλ)ή ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ αζθαιηζηηθνχο ή άιινπο θνξείο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη, 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εληφο ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο λα αλαθέξνπλ ηνλ θσδηθφ ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ θαη ηνλ αληίζηνηρν αλαγξαθφκελν ζε απηφλ πνζφ γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο. ε 

πεξίπησζε, δε, πνπ έλα είδνο δελ ππάξρεη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ, απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά. 

Σν πεξηερφκελν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ην 

νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

Δηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ απηνχ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

Δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Άξζξν 2 : Δηαδηθαζία Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ 

Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο – ηηκήο, ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη απνδεθηέο ζην ζηάδην ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο ηερληθήο 

αμηνιφγεζεο. 
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Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ θάζε πίλαθα. 

Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ θάζε πίλαθα Α, Β θαη Γ μερσξηζηά (Μέξνο Γ, άξζξν 15). 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Καηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε, ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Γπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ν αθφινπζνο πίλαθαο, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. 

ΟΜΑΔΑ 
ΓΠΙ ΜΓΡΟΤ ΣΟΙΥΓΙΑ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΤΝΣΓΛΓΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΑΘΜΙΜΓΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α. (30%) 

ΟΜΑΔΑ ΣΓΥΝΙΚΧΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΧΝ, 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΟΗ 

Α1. πκθσλία πξνζθεξνκέλνπ 

είδνπο κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο 

30% 

  

Β. (70%) 

ΟΜΑΔΑ ΣΓΥΝΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΚΑΛΤΦΗ 

Β1. Γγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 30%   

Β2. Πνηφηεηα εμππεξέηεζεο θαη 

ηερληθήο βνήζεηαο κεηά ηελ 

πψιεζε, εμαζθάιηζε χπαξμεο 

αληαιιαθηηθψλ 

30% 

  

Β3. Υξφλνο παξάδνζεο 10%   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

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

κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη 

φξνη, ελψ απμάλεηαη έσο ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο 

ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία Β ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ, δειαδή: 

Β = 0,3 × (Βαζκ. Α1) + 0,3 × (Βαζκ. Β1) + 0,3 × (Βαζκ. Β2) + 0,1 × (Βαζκ. Β3). 

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, είλαη εθείλε πνπ 

παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν (Λ), ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο πξνζθνξάο (Κ) πξνο ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ (Β): 

Λ=Κ/Β. Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο πξνζθνξά. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. 
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Γπηζεκαίλεηαη φηη εθ’ φζνλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ 

Ν.4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Καηφπηλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ 

απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο 

ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. ε πεξίπησζε πνπ θαη 

απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα 

αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

Πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηήο δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο 

καηαηψλεηαη. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ 

θιήξσζε. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

(λ.4412/2016 Άξζξν 90) 

Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3) 

Η θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα 

αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Πξνκεζεπηή. 

Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, 

επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε 

κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ 

νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο 

σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο 

ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα 

κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα 

θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο 

παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Η 

δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα 

πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.  

H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ππεξεζίαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ 
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Ν.4412/2016. Η ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο 

δηαθήξπμεο. 

ηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε. 

Άξζξν 3 : Σηκέο Πξνζθνξώλ - Νόκηζκα 

Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δε 

δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα 

άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε 

ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

Άξζξν 4 : Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη 

πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Άξζξν 5 : Γγγπήζεηο 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε 

ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ 

εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Γιιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε, ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί 

λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 

Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ: 

 ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

 ηνλ εθδφηε 

 ηελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη 

 ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 

 ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

 ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 

 ηνπο φξνπο φηη: 

 Η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο 

δηδήζεσο. 

 Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα 

θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 
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ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

Γγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο άλεπ ην ΦΠΑ ή ην 2% επί ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ άλεπ ην ΦΠΑ .  

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.  

Η εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε 

Δηαθήξπμε, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε 

ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.  

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  

α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο 

θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηψλ, θαη  

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, 

παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο , δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Γγγύεζε Καιήο Γθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο 

κε ην 5% ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ πιένλ ΦΠΑ 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη: 

 ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή. 

 ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ). 

ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

Άξζξν 6 : Αληηπξνζθνξέο 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Άξζξν 7 : Παξάδνζε - Παξαιαβή 

πλνδόο εμνπιηζκόο 

Η παξάδνζε ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζην ρψξν εγθαηάζηαζήο ηνπ, ζην Ννζνθνκείν, εληφο ζαξάληα (40) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. Ο 
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πξνκεζεπηήο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ππνρξενχηαη λα δηακνξθψζεη θαηάιιεια ηνλ 

ρψξν ηνπ Γξγαζηεξίνπ, κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο λέεο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ. 

Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ειεθηξηθφ ξεχκα 

παξέρεηαη απφ ην Ννζνθνκείν. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ην 1/4 απηνχ, κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ Δεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ. Γπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ 

παξάηαζεο, ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία  θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ. 

Η νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ Γπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην 

Ννζνθνκείν θαη κεηά απφ δνθηκαζηηθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο πέληε (5) εκεξψλ. 

Αλαιώζηκα πιηθά 

Η παξάδνζε ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εμεηάζεσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε δηαβίβαζε ζρεηηθήο παξαγγειίαο ηνπ  Ννζνθνκείνπ θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο. 

αλ ηφπνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ νξίδνληαη νη απνζήθεο Φαξκαθείνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπο. 

Η νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπο ζην Ννζνθνκείν. 

Έιεγρνο πνηόηεηαο 

Ο καθξνζθνπηθφο έιεγρνο ησλ αληηδξαζηεξίσλ γίλεηαη απφ αξκφδηα Γπηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζε θάζε 

παξάδνζε θαη ζα απνζθνπεί ζηε δηαπίζησζε: 

 ηεο θαιήο θαηάζηαζεο απφ άπνςε εκθαλίζεσο, πιεξφηεηαο, ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαθψζεσλ ή θζνξάο. 

 ηεο ζπκθσλίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ είδνπο κε απηά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, 

θαζψο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε. 

 ηεο χπαξμεο ησλ εγγξάθσλ θαη εληχπσλ. 

Έιεγρνη – Απόξξηςε Τιηθώλ - Αληηθαηάζηαζε 

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα φισλ ησλ 

παξηίδσλ ησλ πξντφλησλ ηφζν θαηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο, κεηά απφ ζρεηηθή 

αλαθνξά ηνπ Δ/ληνχ ηνπ Γξγαζηεξίνπ, αξθνχλησο ηεθκεξησκέλε. 

ε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί απφ ηελ Γπηηξνπή Παξαιαβήο νξηζηηθά νιφθιεξε ε ζπκβαηηθή πνζφηεηα ή κέξνο 

απηήο, ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ, λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πνζφηεηα πνπ 

απνξξίθζεθε κε άιιε, πνπ θαιχπηεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Γάλ ηειηθά ν Πξνκεζεπηήο δελ πξνβεί ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ δφζεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο. Σα είδε 

πνπ απνξξίθζεθαλ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ, κέζα ζε κία (1) εκέξα απφ ηελ 

εκεξνκελία πξνζθφκηζεο ησλ λέσλ εηδψλ. 

Άξζξν 8 : Πιεξσκή - Κξαηήζεηο 

Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ 

λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ Γπίηξνπν 

ηνπ Γιεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 
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Άξζξν 9 : ύκβαζε 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε, ην θείκελν ηεο 

νπνίαο επηζπλάθζεθε ζηε Δηαθήξπμε. Η Τπεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. Δελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ 

επηζπλάθζεθε ζηελ Δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, Δηαθήξπμε θαη 

απφθαζε αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

Άξζξν 10 : Υξόλνο Ιζρύνο ύκβαζεο 

Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

Σν Ννζνθνκείν κπνξεί κε κνλνκεξή απφθαζή ηεο λα παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δπν 

(2) αθφκε κελψλ ζε πεξίπησζε κε εμάληιεζεο ησλ πνζνηήησλ. 

Πεξαηηέξσ παξάηαζε γίλεηαη κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή. Οη παξαηάζεηο ζα γίλνληαη κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο θαη ηηκέο θαη ε ζπλνιηθή ηνπο δηάξθεηα δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην έλα (1) έηνο. 

Η ζχκβαζε ζα ηζρχεη κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ. 

Η παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Τπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε 

θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε 

ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Νφκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην πξντφλ-

ππεξεζία. 

Άξζξν 11 : Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο 

Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο 

ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016. 

Άξζξν 12 : Γλζηάζεηο - Πξνζθπγέο 

χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016: 

Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε 

έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή 

ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην 

άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
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Άξζξν 13 : Πνηληθέο Ρήηξεο 

Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο χκβαζεο 

Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

Άξζξν 14 : Γρεκύζεηα – πγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ 

Σν Ννζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, 

απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξo 21 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΓ 

ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ 

1. Γεληθέο πξνδηαγξαθέο αληηδξαζηεξίσλ Οιηθνύ Αίκαηνο (κε ζπλνδό εμνπιηζκό) 

1.1 Να αληηζηνηρνχλ ηα πξνζθεξφκελα αλαιψζηκα ζηηο δεηνχκελεο εμεηάζεηο. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία 

επηβαξχλεηαη γηα ηπρφλ επηπιένλ απαηηνχκελα αλαιψζηκα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε αχμεζε ησλ δεηνπκέλσλ 

εμεηάζεσλ. 

1.2 Να είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη ζπκβαηά κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο αλαιπηέο. 

2. Πξνδηαγξαθέο Απηόκαηνπ Αλαιπηή Οιηθνύ Αίκαηνο 

Αριθμός απαιηούμενων αναλσηών: ένας (1) κύριος + ένας (1) εθεδρικός 

2.1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά θύξηνπ αλαιπηή 

2.1.1 Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηλνχξηνο θαη ακεηαρείξηζηνο. 

2.1.2 Καηά ηελ αμηνιφγεζε ζπλεθηηκάηαη ηδηαηηέξσο λεφηεξε εκεξνκελία θαηαζθεπήο. 

2.1.3 Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή λα ζηεξίδεηαη ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο κεζφδνπο κέηξεζεο θπηηάξσλ, 

πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ άκεζε αλίρλεπζε απηψλ ρσξίο λα πθίζηαληαη αιινηψζεηο ιφγσ επεμεξγαζίαο απφ 

εηδηθά αληηδξαζηήξηα. 

2.1.4 Να ρξεζηκνπνηεί δείγκαηα νιηθνχ αίκαηνο 

2.1.5 Να κεηξά θαη λα ππνινγίδεη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: 

i. Αξηζκφ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (WBC) 

ii. Αξηζκφ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ (RBC) 

iii. Αηκαηνθξίηε (HCT) 

iv. Αηκνζθαηξίλε (Hb) 

v. Μέζε ππθλφηεηα αηκνζθαηξίλεο (MCH) 

vi. Γχξνο θαηαλνκήο εξπζξψλ (RDW) 

vii. Μέζε ζπγθέληξσζε αηκνζθαηξίλεο θαηά εξπζξνθχηηαξν (MCHC) 

viii. Μέζν φγθν εξπζξψλ (MCV) 

ix. Αξηζκφο αηκνπεηαιίσλ (PLT) 

x. Γχξνο θαηαλνκήο αηκνπεηαιίσλ (PDW) 

xi. Αηκνπεηαιηνθξίηεο (PCT) 

xii. Μέζνο φγθνο αηκνπεηαιίσλ (MPV) 

xiii. Απφιπηνο αξηζκφο κνλνπχξελσλ 

xiv. Απφιπηνο αξηζκφο ιεκθνθπηηάξσλ 

xv. Απφιπηνο αξηζκφο εσζηλφθηισλ 

xvi. Απφιπηνο αξηζκφο βαζεφθηισλ 

xvii. Απφιπηνο αξηζκφο νπδεηεξφθηισλ 

xviii. Πνζνζηφ % κνλνπχξελσλ 
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xix. Πνζνζηφ % ιεκθνθπηηάξσλ 

xx. Πνζνζηφ % εσζηλφθηισλ 

xxi. Πνζνζηφ % βαζεφθηισλ 

xxii. Πνζνζηφ % νπδεηεξφθηισλ 

2.1.6 Ο ππνινγηζκφο ηνπ ηχπνπ ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (LY, MO, NEUT, EOS, BASO) λα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

άκεζε αλίρλεπζε. Οη ππνπιεζπζκνί ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (ηχπνο) λα κεηξψληαη κε ηε βνήζεηα 

θπηηαξνκεηξίαο ξνήο θαη laser, κε αλίρλεπζε φισλ ησλ θπηηάξσλ ζηε θπζηθή ηνπο κνξθή. Σν άζξνηζκα ησλ 

πνζνζηψλ ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (νπδεηεξφθηια, ιεκθνθχηηαξα, κνλνθχηηαξα, εσζηλφθηια, βαζεφθηια) 

λα είλαη 100 θαη ην άζξνηζκα ησλ απνιχησλ ηηκψλ ηνπο λα ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ιεπθψλ. 

2.1.7 Να παξέρεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ παξνπζηάδνληαο πιήξε 

κνξθνινγία θπηηάξσλ. πγθεθξηκέλα: 

2.1.7.1 Μνξθνινγία ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ 

i. Άηππα Λεκθνθχηηαξα 

ii. Βιάζηεο 

iii. Άσξα Κνθθηνθχηηαξα 

iv. Ραβδνπχξελα 

v. Λεπθνπελία 

vi. Λεπθνθπηηάξσζε 

vii. Λεκθνπελία 

viii. Λεκθνθπηηάξσζε 

ix. Οπδεηεξνπελία 

x. Πνιπκνξθνππξήλσζε 

xi. Μνλνθπηηάξσζε 

xii. Ησζηλνθηιία 

xiii. Βαζενθηιία 

Ο ηξφπνο κέηξεζεο ησλ ιεπθψλ λα εμαζθαιίδεη ηεθκεξησκέλα φηη ν αξηζκφο ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηπρφλ παξνπζία εκπχξελσλ εξπζξψλ. 

2.1.7.2 Μνξθνινγία εξπζξψλ 

i. Γκπχξελα Γξπζξά 

ii. Αληζνθπηηάξσζε 

iii. Μηθξνθπηηάξσζε 

iv. Μαθξνθπηηάξσζε 

v. Τπνρξσκία 

2.1.7.3 Μνξθνινγία αηκνπεηαιίσλ 

i. Μηθξά ή κεγάια αηκνπεηάιηα 

ii. Θξνκβνπελία 
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iii. Θξνκβνθπηηάξσζε 

2.1.8 Η κέηξεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ, ζε φια ηα δείγκαηα, λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζχγρξνλε κέζνδν πνπ λα 

ζπιιέγεη θαη αμηνινγεί θαη άιια ζηνηρεία, εθηφο απφ ηνλ φγθν ηνπ θπηηάξνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη 

έηζη ηδηαίηεξα αθξηβήο κέηξεζε απνθεχγνληαο παξεκβνιέο απφ κηθξά εξπζξά, θαηεζηξακκέλα θχηηαξα, 

ειεθηξνληθνχο ζνξχβνπο θ.ι.π 

2.1.9 Γηα ηε κέηξεζε φισλ ησλ θπηηάξσλ λα ρξεζηκνπνηείηαη πδξνδπλακηθή εζηίαζε, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεηαη απμεκέλε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ Να έρεη γξακκηθφηεηα θαη λα δίλεη απνηειέζκαηα 

άκεζα, ρσξίο λα απαηηείηαη εμσηεξηθή αξαίσζε, ζηα ιεπθά ηνπιάρηζηνλ έσο 250 Κ/κL θαη ζηα αηκνπεηάιηα 

ηνπιάρηζηνλ έσο 2.000 Κ/κL, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο επαλαιήςεηο.  

2.1.10 Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε, ζηελ νπνία λα εκθαλίδεη ηα πιήξε απνηειέζκαηα θάζε δείγκαηνο θαη 

ηνπιάρηζηνλ 4 ηζηνγξάκκαηα ή λεθεινγξάκκαηα πνπ λα παξέρνπλ αζθαιείο θιηληθέο πιεξνθνξίεο κε βάζε 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

2.1.11 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ (ΔΓΚ) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

i. Πνζνζηφ (%) ΔΓΚ 

ii. Απφιπηνο αξηζκφο ΔΓΚ 

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε αξρή ιεηηνπξγίαο θαη ν ηξφπνο κέηξεζεο απηψλ. 

2.1.12 Η κέηξεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο λα γίλεηαη κε αληηδξαζηήξηα ρσξίο θπάλην, φπσο επηβάιιεηαη απφ ηε ζρεηηθή 

επξσπατθή λνκνζεζία. 

2.1.13 Η ηαρχηεηα κέηξεζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80 δείγκαηα ηελ ψξα ζηνλ απηφκαην δεηγκαηνιήπηε. 

2.1.14 Σν φξγαλν λα έρεη δπλαηφηεηα απηνειέγρνπ κε εηδηθά δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη απηφκαηεο θαη 

κεραληθήο ξχζκηζεο φισλ ησλ άκεζα κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ. 

2.1.15 Να δηαζέηεη ζηνλ θπξίσο αλαιπηή αξρείν κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ 

δεηγκάησλ κε πιήξε απνηειέζκαηα θαη ηζηνγξάκκαηα. 

2.1.16 Σα αληηδξαζηήξηα λα δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζίεο εχρξεζηεο γηα εχθνιε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε επί ησλ 

αλαιπηψλ. 

2.1.17 Να έρεη ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ηνπ ρεηξηζηή γηα ηηο ζηάζκεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ. 

2.1.18 Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηνθαζαξηζκνχ θαη απηφκαηεο εμάιεηςεο ππνιεηκκάησλ αίκαηνο ζηνπο ρψξνπο 

κέηξεζεο απηφκαηα κεηά απφ θάζε κέηξεζε, ρσξίο ηελ ρξήζε εηδηθψλ θαζαξηζηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ θαη 

ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. 

2.1.19 Να έρεη πξνγξάκκαηα εζσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηα νπνία θαη λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά. Να 

εμαζθαιίδεηαη ζπλερήο έιεγρνο απνηειεζκάησλ. 

2.1.20 Να δηαηίζεηαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία πξφηππν αίκα ειέγρνπ (control) θαη πξφηππν αίκα ξχζκηζεο 

(calibrator standard -φπνηε απαηηείηαη) γηα φιεο ηηο άκεζα κεηξνχκελεο παξακέηξνπο 

2.1.21 Θα εθηηκεζεί επηπιένλ εάλ ν πξνκεζεπηήο θαιχςεη ηα έμνδα ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε 

αλαγλσξηζκέλν πξφγξακκα εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

2.1.22 Να δηαζέηεη επίζεο εηδηθά δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα ηφζν ησλ ειεθηξνληθψλ φζν θαη ησλ κεραληθψλ 

κεξψλ. 

2.1.23 Να δηαζέηεη εθηππσηή γηα εθηχπσζε απνηειεζκάησλ ζε Α4 ραξηί. 

2.1.24 Να δηαζέηεη δχν ζπζηήκαηα δεηγκαηνιεςίαο: 
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i. Απηφκαην δεηγκαηνιήπηε ζπλερνχο ξνήο ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεσλ κε ζχζηεκα απηφκαηεο 

αλάδεπζεο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ δείγκαηνο κε bar-code. Σν bar-codereader λα δχλαηαη λα 

αλαγλψζεη γξακκσηνχο θψδηθεο δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζπκβαηνχο κε ην LIS ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. 

ii. Κιαζζηθφ ζχζηεκα αλνηθηνχ ηχπνπ. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην αθξνθχζην θαη ε βειφλα δεηγκαηνιεςίαο λα απηνθαζαξίδνληαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 

κεηά απφ θάζε κέηξεζε. 

2.1.25 Ο αλαιπηήο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληρλεχεη ηφζν ηελ επαξθή πνζφηεηα δείγκαηνο, φζν θαη ηελ 

πνηφηεηα απηνχ. 

2.1.26 ηελ αλάιπζε θφζηνπο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα θάησζη: 

i. Λεηηνπξγία ηνπ βαζηθνχ αλαιπηνχ επί 24 ψξεο θαη επί βιάβεο κφλν, ηνπ εθεδξηθνχ 

ii. Γβδνκαδηαίνο πνηνηηθφο έιεγρνο ζε 3 επίπεδα ζην θχξην αλαιπηή 

iii. Λεηηνπξγία θαηά 95% ηεο αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ ζηνλ απηφκαην δεηγκαηνιήπηε. 

iv. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί εληαία ε επηπιένλ θαηαλάισζε αληηδξαζηεξίσλ γηα επαλαιήςεηο, 

calibration, πνηνηηθφ έιεγρν, άλνηγκα – θιείζηκν αλαιπηψλ θαη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, λα δνζεί 

πξνζαχμεζε θαηά 20% ηνπ αξηζκνχ ησλ δεηνχκελσλ εμεηάζεσλ γεληθήο αίκαηνο. 

2.1.27 Να έρεη εμαθξηβσκέλα πιήξεο ηκήκα service κε ηνπιάρηζηνλ 10εηε εκπεηξία ζην ρψξν ησλ απηφκαησλ 

αηκαηνινγηθψλ αλαιπηψλ. 

2.1.28 Να γίλεηαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπιάρηζηνλ θάζε ηεηξάκελν θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο βιάβεο ν 

πξνκεζεπηήο λα αληαπνθξίλεηαη εληφο 24ψξνπ. 

2.1.29 Να ππάξρεη πξφβιεςε γηα ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο, λα 

ππνζηεξίδνληαη δειαδή απφ ζπζηήκαηα ζηαζεξνπνίεζεο ηάζεο (UPS) κε δαπάλε ηνπ κεηνδφηε. 

2.1.30 Όιεο νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο, ζην νπνίν λα 

ηεθκεξηψλνπλ ηηο απαληήζεηο ζηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο κε παξαπνκπέο ζε εγρεηξίδηα θαη θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

2.1.31 Να επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηεκέλσλ αλαιπηψλ ζε δεκφζηα λνζνθνκεία   

2.1.32 Να δηαηίζεηαη ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή ζηα ειιεληθά. 

2.1.33 χλδεζε ζε ακθίδξνκε θαη ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ κε δαπάλε ηνπ κεηνδφηε. 

2.1.34 Η εηαηξεία νθείιεη λα πξνζθέξεη θαη εθεδξηθφ αηκαηνινγηθφ αλαιπηή 22 παξακέηξσλ κε απηφκαην 

δεηγκαηνιήπηε 50 δεηγκάησλ, ηαρχηεηα φρη ιηγφηεξν ησλ 35 δεηγκάησλ ηελ ψξα θαη αλαξξνθψκελν φγθν 

αίκαηνο κηθξφηεξν απφ 30κL.   

Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ζπκβαηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ λα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη αληί ηνπ 

ελφο είδνπο ζε άιιν είδνο, εληφο ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο δπλακηθήο ησλ αηηνχκελσλ 

εμεηάζεσλ. 

3 Γεληθέο πξνδηαγξαθέο αληηδξαζηεξίσλ Πεθηηθόηεηαο (κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ) 

3.1 Οη ζπζθεπαζίεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ φγθν δνπιεηάο ηνπ εξγαζηεξίνπ (κηθξνχ 

αξηζκνχ ηεζη). 

3.2 Να δηαηίζεληαη επαξθείο αθέξαηεο ζπζθεπαζίεο γηα ηηο δεηνχκελεο εμεηάζεηο  κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

εκεξνκελία ιήμεσο  απφ ηελ εκεξνκελία  παξαγγειίαο ηνπο θαη λα ππνινγηζζνχλ επηπιένλ ζπζθεπαζίεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ κεηά ηελ αλαζχζηαζε ηνπ, ηηο αλάγθεο 

βαζκνλφκεζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 
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3.3 Να είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη ζπκβαηά κε ηνλ πξνζθεξφκελν αλαιπηή. 

3.4 Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία επηβαξχλεηαη γηα ηπρφλ επηπιένλ απαηηνχκελα αλαιψζηκα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε 

αχμεζε ησλ δεηνπκέλσλ εμεηάζεσλ. 

4 Γηδηθέο πξνδηαγξαθέο αληηδξαζηεξίσλ Πεθηηθόηεηαο (κε ζπλνδό εμνπιηζκό) 

4.1 Αλζξψπηλε ή αλαζπλδπαζκέλε αλζξψπηλε ζξνκβνπιαζηίλε ΙSI πεξίπνπ 1,κηθξήο ζπζθεπαζίαο, πξνηηκφηεξε 

πεξί ησλ 4ml κεηά ηελ αλαζύζηαζε. 

4.2 Α.Ρ.Σ.Σ. αληηδξαζηήξην έηνηκν πξνο ρξήζε πεξί ησλ 4-5ml. 

4.3 Ιλσδνγφλν θαηά πξνηίκεζε ρσξίο πξναξαίσζε δείγκαηνο, κηθξφηεξεο δπλαηήο  ζπζθεπαζίαο. 

5 Πξνδηαγξαθέο Απηόκαηνπ Αλαιπηή Παξακέηξσλ Πήμεο 

Αριθμός απαιηούμενων αναλσηών: ένας (1) κύριος 

5.1 Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Να εθηειεί ζπλδπαζκφ πεθηηθνινγηθψλ θαη ρξσκνγνληθψλ αλαιχζεσλ 

απηνκάησο. 

5.2 Να είλαη αλαιπηήο ηπραίαο επηιεθηηθήο πξνζπέιαζεο (RANDOM ACCESS) γηα ΡΣ, APTT, Fib θ.ιπ. 

5.3 Να έρεη επθνιία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε επδηάθξηηε νζφλε θαη θηιηθφ ζην ρξήζηε ινγηζκηθφ πξφγξακκα. 

5.4 Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 10 ζέζεηο δεηγκάησλ θαη λα δέρεηαη αξρηθά ζσιελάξηα αηκνιεςίαο (primary tubes) κε 

δπλαηφηεηα ζεηηθήο αλαγλψξηζεο ησλ δεηγκάησλ κε αλαγλψζηε γξακκηθνχ θψδηθα. 

5.5 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ειεχζεξεο επηινγήο αληηδξαζηεξίσλ (open system). Γιεχζεξα πξνγξακκαηηδφκελα 

πξσηφθνιια. 

5.6 Οη θπβέηεο αληίδξαζεο λα είλαη είηε απηνηειείο, είηε θαζ νκάδεο. 

5.7 Να δηαζέηεη εθηππσηή κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο απνηειεζκάησλ. 

5.8 Η πνζφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ αληηδξαζηεξίσλ λα είλαη επαξθήο ιακβάλνληαο ππφςε ην ρξφλν 

ζηαζεξφηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ κεηά ηελ αλαζχζηαζε ηνπο ή ην άλνηγκά ηνπο, ηηο αλάγθεο 

βαζκνλφκεζεο ,ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, θαη ηηο επαλαιήςεηο πεξί ηηο 20% (νη αηηνχκελεο εμεηάζεηο αθνξνχλ 

ηειηθφ απνηέιεζκα). 

5.9 Να έρεη πξνγξάκκαηα βαζκνλφκεζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία θαη λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά. Να 

πξνζθεξζνχλ QC normal γηα θαζεκεξηλφ πνηνηηθφ έιεγρν γηα PT, APTT (5 θνξέο εβδνκαδηαίσο), αλάινγα 

calibrators γηα βαζκνλφκεζε, φπνηε απαηηείηαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. 

5.10 Να είλαη επηηξαπέδηνο 

5.11 Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε εμσηεξηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

5.12 χλδεζε ζε ακθίδξνκε θαη ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ κε δαπάλε ηνπ κεηνδφηε. 

5.13 Να γίλεηαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπιάρηζηνλ θάζε ηεηξάκελν θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο βιάβεο ν 

πξνκεζεπηήο λα αληαπνθξίλεηαη εληφο 24ψξνπ. 

5.14 Θα ιεθζεί ππφςε ην θχξνο θαη ε εκπεηξία ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή ζε άιια Δεκφζηα 

Ννζνθνκεία θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

5.15 Οη ζπζθεπαζίεο ησλ  ζπκβαηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ  θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ λα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη 

αληί ηνπ ελφο είδνπο ζε άιιν είδνο, εληφο ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο  ιφγσ ηεο δπλακηθήο 

ησλ αηηνχκελσλ εμεηάζεσλ. 

6 πληήξεζε ησλ Δηαηηζέκελσλ Μεραλεκάησλ 
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Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά 

ηνπ: 

6.1 Βεβαίσζε ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο φηη ηα πξνζθεξζέληα ζηνλ δηαγσληζκφ αληηδξαζηήξηα 

αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα (πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κεράλεκα) πξνηείλνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ Οίθν 

γηα θαλνληθή ρξήζε. 

6.2 Βεβαίσζε ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο ή ζπγαηξηθήο φηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) 

είλαη εμνπζηνδνηεκέλε γηα ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο. 

6.3 Καηάζεζε ζηνηρείσλ κε ηελ πςειή επαλαιεςηκφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο, ηεθκεξησκέλε κε πηζηνπνηεηηθά θαη 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο απφ ηνλ Οίθν θαηαζθεπήο, ή αλεμάξηεηνπο Οίθνπο αμηνιφγεζεο. 

6.4 ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ δελ είλαη κεηνδφηεο θαη γηα ηνλ επφκελν 

δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ απφζπξζε ησλ αλαιπηψλ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί απφ ην αξκφδην 

φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

6.5 ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλαθεξπρζεί κεηνδφηεο θαη γηα ηνλ επφκελν 

δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αλαιπηψλ, εθφζνλ απηνί ππεξβαίλνπλ ηελ πεληαεηία απφ 

ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο. 

6.6 πκκφξθσζε CE, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο νδεγίεο. 

6.7 Πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζα πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηελ 

Γιιεληθή γιψζζα. 

6.8 Δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην ή βηβιηάξην ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο (prospectus) γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν, 

πνπ ζα πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο. 

6.9 Έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ζα πξνζθνκίζεη ηελ ζπζθεπή εληφο 2 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

6.10 Έγγξαθε δήισζε φηη εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο, σο επίζεο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ηερληθφ, ν νπνίνο ζα επηδείμεη ζην 

πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ ηεο ζπζθεπήο, θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά 

κέηξα αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ πνπ απαηηνχληαη. 

6.11 Έγγξαθε εγγχεζε-δήισζε γηα ηελ δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο (κε επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά, βαζκνλφκεζε, 

ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θ.ιπ.). 

Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο απνηειεί αηηία απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

Η Γπηηξνπή αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δεηήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο, επί ησλ 

αλαγξαθνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιεξέζηεξε δηαηχπσζε ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο ζπζθεπήο ή αθφκε θαη επίδεημε ιεηηνπξγίαο απηήο, ρσξίο θακία απαίηεζε ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

7. Γεληθέο πξνδηαγξαθέο αληηδξαζηεξίσλ αλαιπηή Καξδηνινγηθώλ παξακέηξσλ 

7.1 Οη ζπζθεπαζίεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ φγθν δνπιεηάο ηνπ εξγαζηεξίνπ (κηθξνχ 

αξηζκνχ ηεζη). 

7.2 Να δηαηίζεληαη επαξθείο αθέξαηεο ζπζθεπαζίεο γηα ηηο δεηνχκελεο εμεηάζεηο κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

εκεξνκελία ιήμεσο απφ ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ηνπο θαη λα ππνινγηζζνχλ επηπιένλ ζπζθεπαζίεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ κεηά ηελ αλαζχζηαζε ηνπ, ηηο αλάγθεο 

βαζκνλφκεζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

7.3 Να είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη ζπκβαηά κε ηνλ πξνζθεξφκελν αλαιπηή. 
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7.4 Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία επηβαξχλεηαη γηα ηπρφλ επηπιένλ απαηηνχκελα αλαιψζηκα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε 

αχμεζε ησλ δεηνπκέλσλ εμεηάζεσλ. 

8. Πξνδηαγξαθέο αλαιπηή Καξδηνινγηθώλ παξακέηξσλ 

8.1 Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Να ρξεζηκνπνηεί επαίζζεηε θαη απηνκαηνπνηεκέλε ηερληθή ELISA. Να κπνξεί 

ζπγρξφλσο λα εθηειεί πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εμεηάζεηο, δηαθφξσλ δεηγκάησλ. 

8.2 Να έρεη θηιηθφ ζην ρξήζηε πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο θαη ηελ δπλαηφηεηα επείγνπζαο αλάιπζεο (stat), φπσο θαη 

θαηάζηαζεο εηνηκφηεηαο (stand by) γηα 24σξε ιεηηνπξγία. 

8.3 Σν ζχζηεκα δεηγκαηνιεςίαο λα εγγπάηαη κεδεληθέο επηκνιχλζεηο απφ δείγκα ζε δείγκα θαη απφ αληηδξαζηήξην 

ζε αληηδξαζηήξην. 

8.4 Να κπνξεί λα εθηειεί ρσξηζηά ηηο δεηνχκελεο εμεηάζεηο ζε νξφ θαη πιάζκα. 

8.5 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα αλάγλσζεο δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ κε γξακκηθφ θψδηθα (barcode) γηα ηελ 

απνθπγή ζθαικάησλ. Σα αληηδξαζηήξηα λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε, ζε κνξθή monotest (γηα απνθπγή 

επηκνιχλζεσλ θαη δηαηήξεζε ζηαζεξνχ θφζηνπο αλά εμέηαζε θαη αζζελή), ζε κηθξέο θαη πιήξεηο ζπζθεπαζίεο, 

κε κεγάινπο ρξφλνπο ιήμεο. Να αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

8.6 Να έρεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο απαηηήζεηο ζε βαζκνλφκεζε, πνηνηηθφ έιεγρν θαη ζπληήξεζε θαη λα κελ 

απαηηνχληαη αλαιψζηκα (θπβέηηεο, πιπζηηθά, θ.ά.). Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε ν ηξφπνο βαζκνλφκεζεο, 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ε ζπρλφηεηα ζπληήξεζεο. Θα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ φζεο αθέξαηεο ζπζθεπαζίεο 

αληηδξαζηεξίσλ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ εμεηάζεσλ, ιακβάλνληαο 

ππ’ φςε ηνλ ρξφλν δσήο ηνπο κεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο, επί πιένλ ηηο αλάγθεο βαζκνλφκεζεο θαη ηνλ 

απαηηνχκελν πνηνηηθφ έιεγρν. 

8.7 χλδεζε ζε ακθίδξνκε θαη ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ κε δαπάλε ηνπ κεηνδφηε. 

8.8 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί κε θεληξηθφ ζχζηεκα κεραλνξγάλσζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ (LIS) γηα 

απνζηνιή απνηειεζκάησλ θαη ε δαπάλε ζχλδεζεο επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

8.9 Να έρεη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο (γηα εμνηθνλφκεζε ρψξνπ). 

8.10 Να δηαζέηεη ζχζηεκα αζθαινχο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

8.11 Να παξέρεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

8.12 Να δίλεη πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο. 

8.13 Να εθηειεί ππνρξεσηηθά ηνπο αλαθεξνκέλνπο πξνζδηνξηζκνχο. 

8.14 Να γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ζπληήξεζεο ηνπ αλαιπηή θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο αληαπφθξηζε ζε 24 ψξεο. 

8.15 Σν service θαη ηα αλαιψζηκα ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα έρεη θαη ηελ ππνρξέσζε λα 

εθπαηδεχζεη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ νξγάλνπ δσξεάλ, ζηνλ ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

9. πληήξεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ αλαιπηή 

Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά 

ηνπ: 

9.1 Βεβαίσζε ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο ή ζπγαηξηθήο φηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) 

είλαη εμνπζηνδνηεκέλε γηα ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο 

9.2 Καηάζεζε πιήξνπο αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ (απφ ην κεράλεκα), ζε ζρέζε κε ηηο 

εθάζηνηε κεζφδνπο αλαθνξάο. 
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9.3 ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ δελ είλαη κεηνδφηεο θαη γηα ηνλ επφκελν 

δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ απφζπξζε ησλ αλαιπηψλ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί απφ ην αξκφδην 

φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

9.4 πκκφξθσζε CE, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο νδεγίεο. 

9.5 Πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζα πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηελ 

Γιιεληθή γιψζζα. 

9.6 Γζψθιεηζην ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ ζα πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαιπηή. 

9.7 Έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ζα πξνζθνκίζεη ηνλ αλαιπηή εληφο 2 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

9.8 Έγγξαθε δήισζε φηη εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηνχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο, σο επίζεο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ηερληθφ, ν νπνίνο ζα επηδείμεη ζην 

πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ ηνπ αλαιπηνχ θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά 

κέηξα αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη. 

9.9 Έγγξαθε εγγχεζε-δήισζε γηα ηελ δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο (κε επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά, βαζκνλφκεζε, 

ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θ.ιπ.). 

Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο απνηειεί αηηία απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ζπκβαηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ λα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη αληί ηνπ 

ελφο είδνπο ζε άιιν είδνο, εληφο ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο  ιφγσ ηεο δπλακηθήο ησλ αηηνχκελσλ 

εμεηάζεσλ. 

Άξζξν 15 : Πνζόηεηεο 

 

ΠΙΝΑΚΓ ΓΙΔΩΝ –ΠΟΟΣΗΣΓ 

Πίλαθαο Α 

Είδος Ποσότητα 

Γενική Αίματος 18.000 

 

Πίλαθαο Β 

Είδος (Αληηδξαζηήξηα Πεθηηθφηεηαο) Ποσότητα 

PT 3.300 

APTT 2.100 

ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ 150 

 

Πίλαθαο Γ 

Είδος (Αληηδξαζηήξηα Καξδηνινγηθά) Ποσότητα 

ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ (high sensitive troponine i) 1200 

D-DIMER ποσοτικό 180 
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ΜΓΡΟ Δ: Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Δήισζεο 

ΣΤΠΟΠΟΖΕΙΓΚΟ ΓΚΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΚΕ ΔΕΘΩΕ (TEΤΔ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

 Ολνκαζία: 5
ε
 ΤΓΓΖΟΚΟΙΖΗΕ ΠΓΡΖΦΓΡΓΖΑ ΘΓΑΘΖΑ ΗΑΖ ΣΓΡΓΑ ΓΘΘΑΔΑ ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ 

ΑΜΦΙΑ 

 Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΔΗ: 99221895 

 Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Οηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα 

 Σειέθσλν: 2265350131 

 Ηι. ηαρπδξνκείν: diax2@gnamfissas.gr 

 Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.gnamfissas.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 33696500-0 

 Κσδηθφο ζην ΚΗΜΔΗ: [-] 

 Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο: πξνκήζεηεο 

 Γθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: [Ναη] 

 - Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

ΜΓΡΟ ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Γπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Γάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ 

απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηi : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ 

ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Γθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 
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Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Γάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΓΩΝ 

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα 

(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 

V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Γάν ναι, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΓΤΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ενόηηηες Α και Β ηοσ 

παρόνηος μέροσς και ζύμθωνα με ηο μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν 

θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Γπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ 

απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ 

πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Γθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 

παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

ΜΓΡΟ ΙΙI: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 

2. Δσξνδνθία 

3. Απάηε 

4. Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

5. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

6. Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

20PROC006712521 2020-05-15

ΑΔΑ: 6ΓΑΔ4690ΒΟ-ΘΤΕ



 

 

Δηαθήξπμε γηα ηελ πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ θαη Αλαισζίκσλ γηα Αηκαηνινγηθνχο Αλαιπηέο, 

Πεθηνινγηθφ θαη Καξδηνινγηθφ Αλαιπηή 

ειίδα 27 απφ 36 

 

 

Γάλ λαη, αλαθέξεηαη: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη 

ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

β) [……] 

γ) Δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-

ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε») 

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: [……] 

  

B: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ Γιιάδα θαη ζηε 

ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ 

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[…….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, 

[] Ναη [] Όρη 
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ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα 

απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ 

Γάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Δηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε  ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

 

[] Ναη [] Όρη 

[.......................] 

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε 

ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[…...........] 

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ 

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε 

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαii θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[….................] 

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 

θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

[] Ναη [] Όρη 

ΜΓΡΟ ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

Γιιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο; ηνπ: 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

ΜΓΡΟ VΙ: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ 

είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο 

εάλ: 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα), πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο 
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Σππνπνηεκέλνπ Γληχπνπ Τπεχζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: 

(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I : ΤΠΟΔΓΙΓΜΑΣΑ ΓΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΓΠΙΣΟΛΩΝ 

Άξζξν 16 : Τπόδεηγκα Γγγπεηηθήο Γπηζηνιήο πκκεηνρήο 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο  ................................................................................................................................................................................................................  

Καηάζηεκα  ...................................................................................................................................................................................................................................  

(Δ/λζε: νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ.,fax)  ...........................................................................................................................................................................................  

Ηκεξνκελία έθδνζεο  ...............................................................................................................................................................................................................  

 

Πξνο: 

5ε Τ.ΠΓ  ΘΓΑΛΙΑ &  ΣΓΡΓΑ ΓΛΛΑΔΑ 

ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ  

33100 ΑΜΦΙΑ 

 

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ 

ΑΡ …………  ΓΤΡΧ ………… 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΓΤΡΧ ………… ππέξ 

ηεο Γηαηξείαο ………… Δ/λζε ………… γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ………… γηα ηελ πξνκήζεηα 

………… ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. ………… Δηαθήξπμή ζαο. 

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο 

ελ ιφγσ Γηαηξείαο θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζε ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο 

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη …………….
1
 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Δεκφζην θαη ηα ΝΠΔΔ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

  

                                                           

1
ΕΙΓΖΩΕ ΓΖΑ ΣΕΚ ΣΡΑΠΓΔΑ: Ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κήλα κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο πνπ νξίδεη ε Δηαθήξπμε. 
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Άξζξν 17 : Τπόδεηγκα Γγγπεηηθήο Γπηζηνιήο Καιήο Γθηέιεζεο 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο  ................................................................................................................................................................................................................  

Καηάζηεκα  ...................................................................................................................................................................................................................................  

(Δ/λζε: νδφο, αξηζκφο Σ.Κ. fax) ............................................................................................................................................................................................  

Ηκεξνκελία έθδνζεο  ...............................................................................................................................................................................................................  

 

Πξνο: 

5ε Τ.ΠΓ  ΘΓΑΛΙΑ &  ΣΓΡΓΑ ΓΛΛΑΔΑ 

ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ  

33100 ΑΜΦΙΑ 

 

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΓΚΣΓΛΓΗ 

ΑΡ. ………… ΓΤΡΧ ………… 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο  ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πφζνπ ησλ ΓΤΡΧ ………… ππέξ 

ηεο εηαηξείαο ………… Δ/λζε ………… κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ………… ΓΤΡΧ, ην νπνίν θαιχπηεη ην 5% ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ 

πιένλ ΦΠΑ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα 

………… γηα θάιπςε αλαγθψλ (αξ. Δηαθήξπμεο …………). 

Σν παξαπάλσ πφζν ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζε ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο 

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πφζν ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Η παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο
2
, νπφηε γίλεηαη 

απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πφζν ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Δεκφζην θαη ΝΠΔΔ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

                                                           

2
ΕΙΓΖΩΕ ΓΖΑ ΣΕΚ ΣΡΑΠΓΔΑ: Ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ 

(14) κελώλ. 
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ειίδα 33 απφ 36 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II : ΤΠΟΔΓΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΠΡΟΦΓΡΟΜΓΝΟ ΑΝΑΛΤΣΗ: .......................................... 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

α/α 
ΓΙΔΟ 

ΓΞΓΣΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΞΓΣΑΓΧΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΞΓΣΑΓΧΝ 

ΑΝΑ 

ΤΚΓΤΑΙΑ 

ΑΚΓΡΑΙΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΚΓΤΑΙΧΝ 

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΑΘΓ 

ΓΞΓΣΑΗ 

ΣΙΜΗ 

ΤΚΓΤΑΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΤΚΓΤΑΙΧΝ 

ΑΝΑ ΓΙΔΟ 

ΓΞΓΣΑΗ 

(6)=(4)×(5) 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 

ΓΞΓΣΑΗ 

(7) = (6)/(2) 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 

ΓΞΓΣΑΗ 

ΛΟΙΠΧΝ 

ΤΛΙΚΧΝ 

(Απφ 

Πίλαθα 2) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 

ΓΞΓΣΑΗ 

(9) = (7)+(8) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(10)=(2)×(9) 

1.           

2.           

3.           

…           

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΠΟΥΡΓΧΣΙΚΧΝ ΓΞΓΣΑΓΧΝ: 

ΗΜΓΙΧΗ: 

Γηα ηελ θάζε εμέηαζε είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζεί ν παξαπάλσ πίλαθαο κε ηελ ζπλνιηθή εηήζηα πνζφηεηα θαη ηελ ηηκή αλά ζπζθεπαζία γηα ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ 

εμεηάζεσλ, ψζηε λα πξνθχπηεη ε ηηκή αλά ηεζη θαη ην ηειηθφ ζπλνιηθφ θφζηνο αλά εμέηαζε, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ αληηδξαζηεξίσλ. 

Γθηφο ησλ αληηδξαζηεξίσλ, ηα ινηπά απαξαίηεηα αλαιψζηκα πιηθά, πγξά πιχζεο θαη θαζαξηζκνχ, ειεθηξφδηα, νξνί ειέγρνπ θαη βαζκνλφκεζεο, θ.ιπ., ζα πξνζθεξζνχλ 

ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί. 
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ειίδα 34 απφ 36 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

α/α 
ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΛΙΚΟΤ 

ΚΧΔΙΚΟ 

ΠΡΟΜΗΘΓΤΣΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΔΟ 

ΓΙΔΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΞΓΣΑΓΧΝ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 

ΤΚΓΤΑΙΑ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΥΡΗΗ 

ΑΚΓΡΑΙΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΚΓΤΑΙΧΝ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  

ΤΚΓΤΑΙΧΝ ΑΝΑ 

ΓΙΔΟ ΓΞΓΣΑΗ 

(7)=(4)×(6) 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 

ΓΞΓΣΑΗ 

(8) = (7)/(3) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(9)=(8)×(3) 

1.          

2.          

3.          

…          

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΓΞΓΣΑΗ: 

ΗΜΓΙΧΗ: 

Γηα ηνλ θάζε πξνζθεξφκελν ηχπν αλαιπηή είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζεί ν παξαπάλσ Πίλαθαο, γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ηηκήο ηεο ζηήιεο 8 ηνπ Πίλαθα 1 ηνπ 

παξφληνο. 

Γθφζνλ γηα κηα εμέηαζε ή θαη γηα θάπνηα νκάδα εμεηάζεσλ απαηηνχληαη δηαθνξεηηθά ινηπά αλαιψζηκα πιηθά νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πεξηζζφηεξνπο 

πίλαθεο απαηηνπκέλσλ ινηπψλ πιηθψλ ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εμέηαζεο(-εσλ). 

Σν Ννζνθνκείν ζα παξαιάβεη κφλν ηηο πνζφηεηεο θαη ηα είδε πνπ ζα αλαγξάςνπλ ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα νη πξνκεζεπηέο. Πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο ησλ δεινπκέλσλ ή 

είδε πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξαπάλσ έληππν, εθφζνλ απαηηνχληαη γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλνδψλ κεραλεκάησλ, ζα παξαδίδνληαη ακέζσο θαη κε 

έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή ζην Ννζνθνκείν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III : ΥΓΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ηελ Άκθηζζα, ζήκεξα [εκεξνκελία ππνγξαθήο ζύκβαζεο, νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη: 

Αθελόο 

Σν Γ. Ν. Άκθηζζαο, κε έδξα: Οηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα θαη ΑΦΜ: 999918141, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηελ κε αξ.       απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, απφ     , θαη 

θαη Αθεηέξνπ 

Η εηαηξεία «[επσλπκία πξνκεζεπηή]», ΑΦΜ [ΑΦΙ πξνκεζεπηή], Δ.Ο.Τ. [Δ.Ο.Τ. πξνκεζεπηή], κε έδξα ζηελ νδφ 

[δηεύζπλζε πξνκεζεπηή], πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ [νλνκαηεπώλπκν εθπξνζώπνπ πξνκεζεπηή] 

αθνύ Έιαβαλ Τπόςε: 

 ηνλ κε αξ. πξση. ………../Δ/19 δηαγσληζκφ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο γηα ηελ πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ θαη 

Αλαισζίκσλ γηα Αλνζνινγηθνχο Αλαιπηέο 

 ηελ κε αξ. πξση. [αξ. πξση. πξνζθνξάο πξνκεζεπηή] πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο [επσλπκία πξνκεζεπηή] 

 ηελ κε αξ. [αξ. απόθαζεο θαηαθύξσζεο] απφθ. Δ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξί θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ σο άλσ δηαγσληζκνχ 

ππνγξάθνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, κε ηελ νπνία ην πξψην ησλ ζπκβαιινκέλσλ Ν.Π.Δ.Δ. (εθεμήο «Ννζνθνκείν») 

αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν (εθεμήο «Πξνκεζεπηήο») θαη εθείλνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα [αληηθείκελν πξνκήζεηαο] ηνπ 

Γ. Ν. Άκθηζζαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα. 

Η παξνχζα ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνπο – Δηαηάμεηο», ν δε 

Πξνκεζεπηήο δειψλεη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηφζν ηεο παξνχζαο, φζν θαη ηεο ζρεηηθήο 

Δηαθήξπμεο. 

Άξζξν 1: Πεξηγξαθή Γηδώλ 

[ε ζπκθσλία κε ην Ιέξνο Γ ηεο Δηαθήξπμεο θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή] 

Κφζηνο 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ [πνζό πιένλ ΦΠΑ αξηζκεηηθώο] € πιένλ ηνπ 

αλαινγνχληα ΦΠΑ, ήηνη[πνζό ζπκπ. ΦΠΑ νινγξάθσο]([πνζό ζπκπ. ΦΠΑ αξηζκεηηθώο] €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Άξζξν 2: Παξάδνζε - Παξαιαβή 

[ε ζπκθσλία κε ην Άξζξν 7 ηεο Δηαθήξπμεο] 

Άξζξν 3: Πιεξσκή - Κξαηήζεηο 

[ε ζπκθσλία κε ην Άξζξν 8 ηεο Δηαθήξπμεο] 

Άξζξν 4: Υξόλνο Ιζρύνο 

[ε ζπκθσλία κε ην Άξζξν 10 ηεο Δηαθήξπμεο] 

Άξζξν 5: Γγγπνδνζία 

[ε ζπκθσλία κε ην Άξζξν 5 ηεο Δηαθήξπμεο] 

Άξζξν 6: Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο 

[ε ζπκθσλία κε ην Άξζξν 11 ηεο Δηαθήξπμεο] 

Άξζξν 7: Πνηληθέο Ρήηξεο 
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[ε ζπκθσλία κε ην Άξζξν 13 ηεο Δηαθήξπμεο] 

Άξζξν 8: Γρεκύζεηα – πγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ 

Σν Ννζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, 

απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.  

Άξζξν 9: Αλάιεςε Τπνρξέσζεο - Δεκνζηόηεηα 

Η παξνχζα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Βηβιίν Γγθξίζεσλ θαη Γληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε α/α [αξ. Βηβιίνπ 

Γγθξίζεσλ] θαη έρεη αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν «ΔΙΑΤΓΓΙΑ» κε ΑΔΑ:[ΑΔΑ ζύκβαζεο]. 

Άξζξν 10: Λνηπνί Όξνη 

Η παξνχζα δηέπεηαη απφ ην Γιιεληθφ Δίθαην. 

Κάζε δηαθνξά πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηιχεηαη απφ ηνπο 

ζπκβαιινκέλνπο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη πάληα ππφ ην πξίζκα 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Δεκνζίνπ πκθέξνληνο. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, απνθιεηζηηθά ππεχζπλα είλαη ηα Γιιεληθά Δηθαζηήξηα θαη δε απηά ηεο Άκθηζζαο.  

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ππνρξεψζεσλ ή δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ζχκβαζε. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑ 1:  ΒΑΙΚΓ ΓΞΓΣΑΓΙ 

ΠΙΝΑΚΑ 2:  ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΤΛΙΚΑ  
χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 
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