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Έρνληαο ππφςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ: 

1.1. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α΄ 19/1-

2-1995). 

1.2. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» ( ΦΔΚ Α΄ 150/10-7-2007). 

1.3. Σνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/ 

18/ΔΚ ‘‘πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ’’, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 

2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» 

(Φ.Δ.Κ. Α΄ 64/16-3-2007). 

1.4. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(Φ.Δ.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

1.5. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.6. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 256/2-11-2001). 

1.7. Σνπ Ν. 3377/2005 «Αξρέο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζη-

θψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 202/19-8-

2005), άξζξν 35 (Καηαβνιή παξαβφινπ γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Κ.Π.Γ.). 

1.8. Toπ Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηα-

ηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 247/27-11-1995). 

1.9. Σνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Γ.Γ.), φπσο ηζρχεη, ν νπνίνο έρεη θπξσζεί κε ην άξζξν 

πξψην ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Φ.Δ.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).  

1.10. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άξζξν 24 (Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα  απφ 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 

1.11. Σνπ Ν.3867/2010 «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο δσήο, 

νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Οηθνλνκηθψλ», άξζξνπ 27, παξ. 12 

1.12. Σνπ Ν. 3846/2010 (Φ.Δ.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηα-

ηάμεηο», άξζξν 24. 

1.13. Σνπ Ν. 3863/2010 (Φ.Δ.Κ. Α’ 115/15.7.2010)  «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, 

ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο». 

1.14. Σνπ Ν. 3867/2010 (Φ.Δ.Κ. Α’ 128/3.8.2010) «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ 

θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». 

1.15. Σνπ Ν. 3868/2010 (Φ.Δ.Κ. Α’ 129/3.8.2010) «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 

1.16. Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκ-

βάζεσλ», έηζη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4055/2012 (ΦΔΚ Α’ 

51/2012) 

1.17. Σνπ Π.Γ.113/2010 (ΦΔΚ Α΄194/22.11.2010) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

1.18. Σνπ Ν. 3897/2010 (ΦΔΚ Α’ 208/10.12.2010) «χζηαζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ… θαη άιιεο δηαηά-

μεηο» 

1.19. Σνπ N.3918/2011 ( ΦΔΚ Α’ 31/2.3.2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δη-

αηάμεηο.» 

1.20. Σνπ Ν.3919/2011 (ΦΔΚ Α’ 32/2.3.2011) «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαη-

νιφγεησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ» 

1.21. Σνπ Ν. 3984/2011 (ΦΔΚ Α’ 150/27.6.2011) «Γσξεά θαη κεηακφζρεπζε νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηά-

μεηο» 

1.22. Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204/15.9.2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκ-

βάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ 
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θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο), - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο 

1.23. Σνπ Ν.4052, άξζξν 14, παξ. 7, (ΦΔΚ/41 Α/1-3-2012) πεξί ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο, φπσο θαηα-

γξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ αλά δηαγσληζκφ 

1.24. Σνπ Ν. 4152/13 άξζξν 1, παξ. Ε14 « Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 

ηεο 7
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ 107/Α/9-05-2013) 

1.25. Σνπ Ν. 4281/14 άξζξν 157 

 

2. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 

2.1.  Σελ αξηζκ. ΓΤ7/νηθ.2480 Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί ελαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο 

ηελ νδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-8-83 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξά ζηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, φπσο ηξνπνπνηεκέλε ηζρχεη 

2.2.  Σελ αξηζκ. ΓΤ8δ/νηθ.3607/892 Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί ελαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

πξνο ηελ Οδεγία 98/79/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Οθησβξίνπ 1998 γηα ηα in vitro δηαγλσζηηθά ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα 

2.3.    Σελ ππ’ αξηζκ. 08/31.5.2010 απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  «Όξνη 

θαη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη πξνυπνζέζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ φισλ ησλ 

εηδψλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3580/07» 

2.4. Σελ ππ' αξηζ. 11ε(ζέκα2)/8-06-2010 εγθξηηηθήο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληα 

δηαγσληζκνχ, απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο 

2.5.  Σελ ππ΄ αξηζ. 5804/4-12-2014 (ΦΔΚ 3261/Β΄/4-12-2014) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Φ.Τ.) ηνπ έηνπο 

2014 

2.6.  Σελ ππ΄ αξηζ. 6484/30-12-2014 (ΦΔΚ 3693/΄Β/31-12-2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί «Οξηζκνχ 

Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ 

Τγείαο (Π.Π.Φ.Τ.Τ.) έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2015 θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζπιινγη-

θψλ νξγάλσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ» 

2.7.  Σελ ππ΄αξηζκ. 770/4-06-2015 (ΑΓΑ: 7ΚΓΧΟΡΔΠ-ΡΖΜ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3
εο

 Τγεηνλνκη-

θήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε εμνπζηνδφηεζε ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο  

γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη αλάζεζεο ππεξεζηψλ απφ ην ΠΠΤΤ 2014, 

κεηαμχ απηψλ θαη γηα ηνλ ελ ιφγσ θσδηθφ 

2.8.  Σελ ππ' αξηζ. 117/M1/30-06-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο 

ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηνπ ηεχρνπο δηαθήξπμεο θαη ησλ φξσλ απηήο 

 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

Πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ Δξγαζηεξίσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθν-

κείνπ Καζηνξηάο, γηα έλα έηνο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή.  

1. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 23.409,23 επξψ, ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.  

2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ  θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο,  

γίλεηαη ζην παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο.  

3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ πα-

ξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί φξνη, εηδηθνί φξνη, θ.ι.π.). 

4. Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνλ ΚΑΔ 1359. 

5. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

ηειεπηαία εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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6. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε  13/11/2015, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11.00 

π.κ., θαη ηφπνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

7. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ  θαη γίλνληαη δεθηέο 

ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ 12-11-2015 

εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14.30 κ.κ.  

8. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 

απνζθξαγηζηνχλ. 

9. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ [εθεμήο: «Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ»]) φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Β΄ (γεληθνί φξνη δηαθήξπμεο 

δηαγσληζκνχ). 

10. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή εθπξφζσπνί ηνπο, 

εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  

11. Πιεξσκή: H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β΄, κεηά απφ 

πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

12. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα 

ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο : 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί. 

 Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππν-

βάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζ’ απηήλ ε ζχκ-

βαζε, εθφζνλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε πεξηβνιή νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

13. Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ πνπ επηζπλά-

πηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄  

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

5. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

14. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www. kastoriahospital.gr).  

15. ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο επηιέμεη ην σο άλσ ειεθηξνληθφ κέζν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη 

θαη’ επέθηαζε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληφο ηνπ, κε δηθή ηνπ επζχλε, νθείιεη λα ελεκεξψλεη κε ηα ζηνη-

ρεία ηνπ (π.ρ. Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, αξηζκ. Σειεθψλνπ, αξηζκ. Μερ. Σειενκνηνηππίαο, e-mail 

account.θ.η.ι.) ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελεκέξσζή ηνπ ζε πεξίπησζε ηπρφλ δη-

επθξηληζηηθψλ εξσηεκάησλ.  

 

 

 

 

Ο Γηνηθεηήο α.α. 

 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

Γηεπζπληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 
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(Απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζκ. 5962/2015) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α΄ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ -  ΠΟΟΣΖΣΔ  

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΓΗΑΦΟΡΑ  

ΚΩΓΗΚΟ CPV 33696500-0 

Α/Α 

  Κωδικός 
είδοσς 
γραθείοσ 

προμηθειών Ποζόηηηα 

  Μονάδα 
μέηρηζης 
γραθείοσ 

προμηθειών Τετνικές προδιαγραθές 

Ομάδα γραθείοσ 

προμηθειών Περιγραθή είδοσς γραθείοσ προμηθειών 

1 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10000001 5000 

ΗΠΡΝΙΝΓΗΘΔΠ ΣΟΩΠΔΗΠ-GIEMSA 
ISTOKIT ΡΔΠΡ   

2 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10000002 100 ΔΡΝΗΚΑ ΡΟΗΒΙΗΑ CHOCOLAT II AGAR ΡΟΗΒΙΗΑ With isovital-bacitracin 

3 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10000003 13 ANTIGEN (ΒΟΝΘΔΙΑ) ΦΗΑΙΗΓΗΝ 

Wright agglutination test antigen. 
Σπωμαηιζμένο ανηιγόνο για ηην ανί-
σνεςζη ηων ολικών ανηιζωμάηων ηηρ 
βποςκέλαρ ζηον οπό  με ζςγκολληηι-
νοανηίδπαζη ζε πλάκα. 

4 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10000004 10 SALMONELLA TYPHYS H (ΔΞΗ ΞΙΑΘΝΠ) ΦΗΑΙΗΓΗΝ 

Ανηιδπαζηήπια για ηον πποζδιοπιζμό 
επί πλακόρ 

5 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10000005 10 SALMONELA TYPHYS O (ΔΞΗ ΞΙΑΘΝΠ) ΦΗΑΙΗΓΗΝ 

Ανηιδπαζηήπια για ηον πποζδιοπιζμό 
επί πλακόρ 

6 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10000006 10 SALMONELA TYPHYS BO (ΔΞΗ ΞΙΑΘΝΠ) ΦΗΑΙΗΓΗΝ 

Ανηιδπαζηήπια για ηον πποζδιοπιζμό 
επί πλακόρ 

7 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10000007 10 SALMONELA TYPHYS ΒΖ (ΔΞΗ ΞΙΑΘΝΠ) ΦΗΑΙΗΓΗΝ 

Ανηιδπαζηήπια για ηον πποζδιοπιζμό 
επί πλακόρ 

8 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10000008 100 

KOH (POTASSIOM HYDROXIDE) 10% 
DROPPERS TEΠΡ 

Για ηην βακηηπιακή κολπίηιδα και ηην 
εξέηαζη νωπών παπαζκεςαζμάηων 
μςκήηων  

9 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10000009 1 ZIEHL-NEELSEN STAIN KIT KIT 

Kit απαπαιηήηων σπωζηικών (θοςξίνη, 
methylen blue κ.λ.π.) για σπώζη ZIEHL 
NEELSEN 

10 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10000010 50 

ΞΝΠΝΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ S ΠΔ 
ΠΡΖΙΔΠ ΡΔΠΡ   

11 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10010139 1 

ΘΑΛΝΛ ΡΝ ΚΔΘΙΑΗΛΗΝ (METHY-
LENE BLUE LOFFLERS MERCK 500 ML) ΙΗΡΟΝ   

12 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10020007 750 ΡΑΗΛΗΔΠ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΣΝΙΖΠΡΔΟΗΛΖΠ TEΠΡ 

STICK για μέηπηζη σοληζηεπίνηρ ζε 
μεηπηηή (ΚΔ ΓΩΟΔΑΛ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖ 
ΚΔΡΟΖΡΖ) 

13 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10020165 250 ΡΑΗΛΗΔΠ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΟΗΓΙΘΔΟΗΓΗΩΛ TEΠΡ 

Stick για μέηπηζη Ρπιγλςκεπιδίων ζε 
μεηπηηή (ΚΔ ΓΩΟΔΑΛ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖ 
ΚΔΡΟΖΡΖ)  

14 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10020178 1200 ΡΟΝΞΝΛΗΛΖ (Ξοζοηικόρ πποζδιοπιζμόρ) TEΠΡ ΚΔ ΓΩΟΔΑΛ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖ ΚΔΡΟΖΡΖ 

15 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10026391 19200 ΡΑΗΛΗΔΠ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΠΑΘΣΑΟΝ TEΠΡ 

STICK για μέηπηζη ζακσάπος με ζακ-
σαπόμεηπο (ΚΔ ΓΩΟΔΑΛ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖ 
ΠΑΘΣΑΟΝΚΔΡΟΩΛ) 

16 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10040081 200 RABBIT PLASMA TEΠΡ Για ηεζη πηκηάζηρ 

17 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10040082 1000 

ΔΡΝΗΚΑ ΡΟΗΒΙΗΑ SS  AGAR (SALMO-
NELLA SHIGELLA) ΡΟΗΒΙΗΑ   

18 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10050015 100 

ΞΝΠΝΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΑΗΚΝ-
ΠΦΑΗΟΗΛΖΠ Α2 ΠΔ ΠΡΖΙΔΠ ΡΔΠΡ   

19 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10110005 60 LE TEST TEΠΡ   

20 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10110008 250 

ANTI-K (KELL) ΚΝΛΝΘΙΩΛΗΘΝ, ΓΗΑ 
ΣΟΖΠΖ ΔΞΗ ΞΙΑΘΝΠ ML   
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21 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10120013 2500 

DIP SLIDES για οςποκαλλιέπγειερ με 3 
θπεπηικά ςλικά (CLED, MacConkey και 
ειδικό ςλικό για ενηεπόκοκκοςρ) TEΠΡ   

22 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10120076 20 BROTH THIOGLYCOLATE ΠΩΙΖΛΑΟΗΝ   

23 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10190002 10 ACETONE ΙΗΡΟΝ   

24 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10200001 5 

ΓΟΝΣΙΩΟΗΘΝ ΝΜ (HYDROCHLORIC 
ACID) ΙΗΡΟΝ   

25 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10200018 10 

ΓΙΘΝΕΖ ΓΗΑ ΘΑΚΞΙΖ ΠΑΘΣΑΟΝ 
(ΣΖΚΗΘΝΠ ΘΑΘΑΟΖ) GLUCOSE 
MONOHYDRATE ΘΗΙΑ   

26 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10220003 700 ΡΔΠΡ ΘΖΠΖΠ TEΠΡ 

ΠΔ ΝΟΑ ΘΑΗ ΝΟΝ ΚΔ ΑΛΝΠΝΣΟΩΚΑ-
ΡΗΝΓΟΑΦΗΑ (ΓΗΑ ΑΛΗΣΛΔΠΖ β' ΣΝΟΗ-
ΑΘΖΠ~10 ΚΝΛΑΓΔΠ) 

27 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10220006 25000 ΡΑΗΛΗΔΠ ΑΛΑΙ.ΝΟΩΛ 10 ΞΑΟΑΚΔΡΟΩΛ TEΠΡ STICK ΝΟΩΛ 10 ΞΑΟΑΚΔΡΟΩΛ 

28 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 102400008 30 

ANTI-HUMAN GLOBULIN FOR COOMBS 
10 ML (IgG+e3d) ππάζινος σπώμαηορ ML   

29 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10260003 500 

ΔΡΝΗΚΑ ΡΟΗΒΙΗΑ MUELLER HINTON II 
AGAR 9cm ΡΟΗΒΙΗΑ   

30 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10260006 40 

GAS PAK AYTONOMOI ΦΑΘΔΙOI ΑΛΑΔ-
ΟΝΒΗΑΠ ΔΞΩΑΠΖΠ ΚΔ ΔΛΠΩΚΑΡΩΚΔΛΝ 
ΓΔΗΘΡΖ ΦΑΘΔΙΝΗ   

31 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10270004 500 ANTI D ML 

ΚΝΛΝΘΙΩΛΗΘΝ, ΞΝ ΛΑ ΑΛΗΣΛΔΔΗ 
ΡΖΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ DV1 ΘΑΗ ΡΑ ΑΠΘΔΛΖ 
ΑΛΡΗΓΝΛΑ D. 

32 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10270005 500 ANTI A ML 

ΚΝΛΝΘΙΩΛΗΘΝ, ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΔΞΗ ΞΙΑ-
ΘΝΠ.  

33 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10270006 500 ANTI B ML 

ΚΝΛΝΘΙΩΛΗΘΝ, ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΔΞΗ ΞΙΑ-
ΘΝΠ.  

34 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10270007 50 ANTI E ML 

ΚΔΓΑΙΝ ΚΝΛΝΘΙΩΛΗΘΝ, ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ 
ΔΞΗ ΞΙΑΘΝΠ.  

35 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10270008 50 ANTI C ML 

ΚΔΓΑΙΝ ΚΝΛΝΘΙΩΛΗΘΝ, ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ 
ΔΞΗ ΞΙΑΘΝΠ.  

36 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10270014 500 

ΡΔΠΡ ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΚΘΝΞΙΑΠΚΑ-
ΡΝΠ TEΠΡ 

ΡΗΡΙΝΞΝΗΖΠΖ, ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ, ΑΛΡΗ-
ΒΗΝΓΟΑΚΚΑ 

37 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10270016 240 

STREPTO TEST ΓΗΑ β ΑΗΚΝΙΡΗΘΝ 
ΠΡΟΔΞΡΝΘΝΘΘΝ TEΠΡ 

ΡΖΠ ΝΚΑΓΑΠ Α  ΠΔ ΦΑΟΓΓΗΘΝ ΔΞΗ-
ΣΟΗΠΚΑ ONE STEP (ΠΔ ΑΡΝΚΗΘΖ Π-
ΠΘΔΑΠΗΑ) 

38 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10310001 80 

CHLAMYDIA TEST ΚΔ ΑΛΝΠΝΣΟΩΚΑ-
ΡΝΓΟΑΦΗΑ TEΠΡ   

39 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10320002 250 

ΡΑΗΛΗΔΠ ΓΗΔΟΔΛΖΠΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΠΡΑ 
ΘΝΞΟΑΛΑ TEΠΡ 

ΚΔ ΑΛΝΠΝΣΟΩΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΖ ΚΔΘΝ-
ΓΝ 

40 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10350026 6 HELICOBACTER PYLORI CLO-TEST ΦΗΑΙΗΓΗΝ 

ΓΗΑ ΡΑΣΔΗΑ ΑΛΗΣΛΔΠΖ, ΔΡΝΗΚΝ 
ΞΟΝΠ ΣΟΖΠΖ 

41 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10350032 1 ΓΗΠΘΗΑ ΚΔΡΟΝΛΗΛΡΑΕΝΙΖΠ 5mg ΠΩΙΖΛΑΟΗΝ   

42 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10350033 1 

ΓΗΠΘΗΑ ΛΝΒΝΚΞΗΝΘΗΛΖΠ 5mg ΓΗΑ ΡΖ 
ΓΗΑΦΝΟΝΞΝΗΖΠΖ ΡΩΛ ΠΡΑΦΙΝΘΝΘ-
ΘΩΛ ΞΖΘΡΑΠΖ ΑΟΛΖΡΗΘΩΛ ΡΔΚ   

43 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10350034 200 ΒΑΘΗΡΟΑΘΗΛΖ ΠΔ ΓΗΠΘΗΑ 0,04 TEΠΡ   

44 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10350035 40 ΝΜΔΗΓΑΠΖΠ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΓΗΠΘΗΑ   

45 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10350036 5000 

ΘΗΡ ΗΠΡΝΙΝΓΗΘΩΛ ΣΟΩΠΔΩΛ - GRAM 
ΓΗΑΣΟΩΠΖ ΚΗΘΟΝΒΗΩΛ TEΠΡ   

46 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10350037 1 

LOWENSTEIN - JENSEN MEDIUM  TUB 
ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΚΝΛΩΠΖ ΡΝ ΚΘΝΒΑ-
ΘΡΖΟΗΓΗΝ ΚΔ ΓΙΘΔΟΝΙΖ ΡΔΚ   

47 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10350038 2 

ΣΟΩΠΖ ΚΘΝΒΑΘΡΖΟΗΓΗΩΛ ΘΑΡΑ 
KINYOUN RE KIT KIT 

Ξοζόηηηα κάθε σπωζηικήρ ζηο ΘΗΡ 
250ml πεπίπος. 
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48 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10350039 100 

ΠΡΔΟΔΝ ΙΗΘΝ ΝΜΗΛΝ ΑΓΝ (ACID 
EGG MEDIUM) ΚΔ ΓΙΘΔΟΝΙΖ ΓΗΑ Κ-
ΘΝΒΑΘΡΖΟΗΓΗΑ TEΠΡ   

49 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10380004 5000 

ΣΟΩΠΡΗΘΔΠ ΗΠΡΝΙΝΓΗΘΔΠ - MAY 
GRUNWALD TEΠΡ   

50 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10390013 18 ΛΑΡΟΑΠΒΔΠΡΝΠ ΠΔ ΘΝΘΘΝΠ ΘΗΙΑ   

51 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 104100001 10 

ALBUMIN BOVINE  22% 10ml albumin 
serological ML   

52 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10430001 7000 ΔΡΝΗΚΑ ΡΟΗΒΙΗΑ MAC CONKEY Λο2 ΡΟΗΒΙΗΑ   

53 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10430002 500 ΔΡΝΗΚΑ ΡΟΗΒΙΗΑ SABOURAUD AGAR ΡΟΗΒΙΗΑ   

54 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10430003 5000 ΔΡΝΗΚΑ ΡΟΗΒΙΗΑ BLOOD AGAR ΡΟΗΒΙΗΑ   

55 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 1043007 1000 ETOIMA ΡΟΗΒΙΗA CHOCOLATE AGAR ΡΟΗΒΙΗΑ   

56 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 1044004 1 ΓΗΠΘΝΗ BACITRACIN ΠΩΙΖΛΑΟΗΝ   

57 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 10480001 100 ΝΞΡΝΘΗΛΖ ΠΔ ΓΗΠΘΗΑ ΓΗΠΘΗΑ   

58 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 21506002 35 ΦΝΟΚΝΙΖ  40% ΙΗΡΟΝ   

59 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 21506009 10 PERIDROL ΙΗΡΟΝ   

60 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 21506025 1 SODIUM HYDROXIDE 4% ΙΗΡΟΝ   

61 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 21508007 15 ΑΗΘΔΟΑΠ P.A. ΙΗΡΟΝ   

62 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
ΓΗΑΦΝΟΑ 670808 1 

ΘΔΓΟΔΙΑΗΝ ΓΗΑ ΦΑΘΝΠ ZEISS 518 N 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 500 ml ΙΗΡΟΝ 

ΠΔ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΩΛ 500ml. ΘΑΡΑΙ-
ΙΖΙΝ ΓΗΑ ΦΘΝΟΗΠΚΝ 

 

 

Προζθορές γίνονηαι δεκηές για ηο ζύνολο ή για μέρος ηων ζηηούμενων ειδών ηοσ πίνακα. 

 

Οη αλαγξαθφκελεο πην πάλσ πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη’ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε βάζε ηελ θαηαλάισζε αληίζηνηρσλ εηδψλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε.  

Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα εμαληιήζεη ηηο πνζφηεηεο απηέο ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο, 

εθφζνλ ηνχην δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο.  
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(Απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 5962/2015) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Β΄ 

 

 ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Άξζξν 1o 

Πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  ζην δηαγσληζκφ έρνπλ  νη αλαθεξφκελνη  θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ εκπνξηθή ή 

βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη πξνζθέξνληεο  ππν-

βάιινπλ  κε ηελ πξνζθνξά ηνπο  ζηνλ θπξίσο  θάθειν,  θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 

118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. Δληφο ηνπ θπξίνπ θαθέινπ ηνπνζεηείηαη επίζεο, πξναηξεηηθά, ζπλνδεπηηθή επη-

ζηνιή ηνπ πξνζθέξνληνο, κε αληηθείκελν ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ θαη ζπλνπηηθή παξνπζία-

ζε απηήο. 

Α.  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ δηθαηνιν-

γεηηθά ζπκκεηνρήο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ: 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο ην Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 14
ν
 

ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο 

β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζηελ νπνία: 

i) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

ii) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, δειαδή α) γηα θά-

πνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, β) γηα θάπνην απφ ηα αδη-

θήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηε-

ξηφηεηαο, απ’ απηά πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, ή γ) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαί-

ξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο 

δφιηαο ρξεσθνπίαο, φπσο φια απηά εμεηδηθεχνληαη θαησηέξσ, ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξφληνο άξ-

ζξνπ, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄, 

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξ-

ζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπ-

ζεο, 

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) 

ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, δειαδή σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππν-

ρξεψζεηο ηνπο θαζψο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο),  

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (πξνζδηνξίδνληάο ην ζαθψο), ζχκθσλα κε ηα νξη-

δφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ή ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη  

- ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζά-

ξηζε θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο. 

iii) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγε-

ηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (άξζξν 6 παξ. 1 

πεξ. β΄ Π.Γ. 118/2007). 

γ. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 

παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 
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δ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα αλαιακβάλεηαη ε ππν-

ρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε φζσλ δηθαηνινγεηηθψλ απαηηνχληαη κε ηελ δηα-

θήξπμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8α
 
παξ. 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007, γηα ηνλ πξνζθέξνληα ή/θαη γηα ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θαηά πεξίπησζε (άξζξν 8α παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

ε. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη: i) φηη δελ 

πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ii) φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, iii) φηη 

κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  iv) φηη νη 

πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη v) φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη  πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

ζη. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ δεηείηαη δείγκα κε ηε δηαθήξπμε (άξζξν 11 παξ. 

3 θαη 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007).   

2. Οη αιινδαπνί: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο  

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο ην Φ.Π.Α.,  ζχκθσλα κε φζα  εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 14
ν
 

ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (άξζξν 6 παξ.1 πεξ. α΄ θαη άξζξν 25 παξ. 4  ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνία ζα έρεη ην πεξηερφκελν πνπ α-

λαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.β΄ (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

γ. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 

παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007) 

δ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνία ζα έρεη ην πεξηερφκελν πνπ α-

λαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.δ. (άξζξν 8α παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

ε. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνία ζα έρεη ην πεξηερφκελν πνπ α-

λαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.ζη΄. 

ζη. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ δεηείηαη δείγκα κε ηε δηαθήξπμε (άξζξν 11 παξ. 

3 θαη 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007).   

3. Σα voκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: 

α. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ A.1 θαη Α.2 αληηζηνίρσο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη 

απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξη-

πηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πε-

ξηπηψζεηο Α.Δ. 

β. Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, ηα 

εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ επηπξφζζεηα:  

i) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ (καδί κε ηα α-

ληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. [η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.], πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Π.Δ.), θαζψο θαη, επηπξφζζεηα, επί Α-

λσλχκσλ Δηαηξηψλ, αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην νηθείν Μ.Α.Δ. ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο 

(ην νπνίν πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη θσδηθνπνηεκέλν) θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο 

πκβνπιίνπ, καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), ζηα νπνία έρνπλ γίλεη νη ζρεηηθέο 

δεκνζηεχζεηο θαη  

ii) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξν-

θχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απ-

ηνχ. 

γ. Αληηζηνίρσο, ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ επηπξφζζεηα:  

i) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, θαη ησλ  εγ-

γξάθσλ  απφ  ηα νπνία  απνδεηθλχεηαη,  κε βάζε  ηε λνκνζεζία  ηεο  ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα 

ηνπ, ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο σο πξνο φ,ηη αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ηηο 

κεηαβνιέο απηνχ, θαζψο θαη, επηπξφζζεηα, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα (Α.Δ. ή άιια) πνπ δηνηθνχληαη 

απφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Γ..), αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο  θαη  ησλ εγγξάθσλ  απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε ηήξεζε, σο πξνο ην φξγαλν απηφ, 

ησλ αληίζηνηρσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο θαη  
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ii) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ, απφ ηελ νπνία 

λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθε-

ζεο απηνχ.  

4. Οη πλεηαηξηζκνί: 

 Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α.1, Α.2 θαη 

A.3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη α) ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν 

αθνξά ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη β) νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο 

δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ’ απηφλ. 

5. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

α. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα  ηνλ θάζε  πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσ-

ζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη 

ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.  

β. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θα-

ζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο (Ννζνθνκείνπ) θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

6. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε πξνζθνξά απνξξί-

πηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Β. Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»  

Δληφο ηνπ θαθέινπ απηνχ ηνπνζεηείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 

118/2007 πνπ δεηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε, νη δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά 

πεξίπησζε, θαη φζα άιια έγγξαθα θαη ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο ζέζεηο ησλ άξζξσλ 3
νπ

 θαη 5
νπ

 ηνπ 

παξφληνο παξαξηήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ’. 

Γ.  Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Δληφο ηνπ θαθέινπ απηνχ ηνπνζεηνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξν-

ληαη ζηελ νηθεία ζέζε ησλ άξζξσλ 3
νπ

 θαη 6
νπ

 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

1.2. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ  ζηνλ ν-

πνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρε-

ηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2672/1998, νθείιεη λα 

ππνβάιεη,  ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,  ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά,  ηα νπνία 

απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007: 

 

Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο 

άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

i. Σα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδή: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνη-

λήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξά-

ζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2).  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκη-

θψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγί-

αο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφ-

ηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 
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2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, 

ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζε-

θε κε ην λ. 3424/2005 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 305/2005). 

ii. Παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ 

Κψδηθα. 

iii. Τπεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξεσθνπία (άξζξν 

6 παξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 2 

ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψ-

ζεηο ηνπο (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ β΄ 

θαη γ΄ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ ν-

πνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχ-

κελνπο  κε νπνηαδήπνηε  ζρέζε εξγαζίαο  ζηελ επηρείξεζή ηνπ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) 

θαη φρη κφλνλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ νξγαληζκνχ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδνληαη  i) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά 

εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη  ii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, λφκηκα ζεσ-

ξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο ν-

πνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη κα-

δί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ 

απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

(άξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

2. Οη αιινδαπνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθα-

ζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄ 

(άξζξν 6 παξ. 2 εδ. β΄ πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

β.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηα-

ζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ 

εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθα-

ζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ 

(άξζξν 6 παξ. 2 εδ. β΄ πεξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

 Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξν-

ζθνκίδνληαη  α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέ-

λε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξ-

ρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζή ηνπ, 

κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρν-

ινχκελνη ζ’ απηήλ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξα-

γξάθνπ. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ή-

ηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψ-

ζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 
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κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. β΄ πεξ. 3 ηνπ Π.Γ. 

118/2007).  

3. Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή αιινδαπνχο, αληίζηνηρα 

(άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη  

αζθαιηζκέλνη  νη κε νπνηαδήπνηε  ζρέζε εξγαζίαο  απαζρνινχκελνη  ζην ζπκκεηέρνλ ζην δηαγσληζκφ 

λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθνχλησλ απηφ, πξνζθνκίδνληαη, εθηφο απφ ηα αλα-

θεξφκελα πην πάλσ ζηνηρεία (θαηαζηαηηθφ, ζηνηρεία γηα ηα φξγαλα δηνίθεζεο θ.ι.π.), ηα εμήο:  

i) Απφ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα: α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο 

θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ λ. 1599/1986, ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέ-

λνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ. 

ii) Απφ ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο 

θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην λνκηθφ πξφ-

ζσπν θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ απηφ έρεη ηελ 

έδξα ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη 

νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ.   

 Οη αλσηέξσ δειψζεηο ππνβάιινληαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 

θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 ή 

άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άι-

ιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 2 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξη-

πηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακε-

ηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ 

ζηνηρ. Α.1.α΄ (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

δ. Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή δηαδηθα-

ζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφ-

δηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη 

εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζά-

ξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην 

πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

4. Οη πλεηαηξηζκνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ 

δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησ-

ζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ 

ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄ (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ πεξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

β. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β΄ ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνη-
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ρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ πεξ. 2 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007). 

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ πεξ. 3 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007). 

5. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε 

(άξζξν 6 παξ. 2 εδ. ε΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

6. Σα αλαθεξφκελα αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ.  Α.1.δ΄ θαη Α.2.γ΄, επαγγεικαηηθά κεηξψα θαη νη αληίζηνηρεο δε-

ιψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΥ Β΄ ηνπ Π.Γ. 

60/2007. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, σο επαγγεικαηηθά ή εκπνξη-

θά κεηξψα ιακβάλνληαη ππφςε εθείλα πνπ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηε-

κα.  

7. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξα-

θα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα αληηθαηα-

ζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνία γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέ-

λνο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηά-

ζεηο. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

8. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ. γίλνληαη δεθηά κφλν  εθφζνλ 

θαηαηεζνχλ πξσηφηππα ή αληίγξαθα απηψλ. 

 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ 

ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 

118/2007.  

 

 
Άξζξν 2o 

Πξνζθνξά ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ 
 

2.1. Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο 

ηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξα-

θηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο  πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. 

2.2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχ-

ξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.3. ε πεξίπησζε  πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξν-

ζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα 

ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερί-

δνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηά-

ζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 

Άξζξν 3o 

Υξφvoο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ – Καηάξηηζε θαη πεξηερφκελν πξνζθνξψλ 

3.1. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηo δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππνβάινπλ εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά 

ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ θαηάξηηζε θαη 

ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 11 θαη 12 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκε-

ζεηψλ Γεκνζίνπ (Π.Γ. 118/2007).  
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3.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Ννζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο 

πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά 

ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο 

λα απνζθξαγηζηνχλ. 

3.3. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2) αληίγξαθα, θαη κέζα ζε 

θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

3.3.1. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

3.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

3.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

3.3.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

3.4. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπφ ηνπ. ε 

πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ θάζε κέινο ηεο ή, δηαθνξεηηθά, απφ ηνλ 

ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.  

 

3.5. Μέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηoπoζεηoχvηαη: 

 

3.5.1. Σα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ. 

3.5.2. Υσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ δεηνχληαη απφ 

ηε δηαθήξπμε θαη νη δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε.  

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ:  

ηνλ ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηνχληαη ηα  σο θαησηέξσ α-

παηηνχκελα ζηνηρεία ζε δχν πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο (κηα πξσηφηππε θαη κηα ζε απιφ θσηναληίγξαθν) , κε 

αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη αληίζηνηρν επξεηήξην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξν-

ζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη ζε δχν αληίγξαθα, επί πνηλή απφξξηςεο, ηα παξαθάησ: 

1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε. 

2. Δγρεηξίδηα ρξήζεο, ηερληθά θπιιάδηα θαη απεηθνλίζεηο ηνπ πιηθνχ - Prospectus (γηα φζα είδε δελ 

θαηαηεζνχλ δείγκαηα ιφγσ ηεο θχζεο ή ηνπ κεγάινπ θφζηνπο απηψλ), ε απζεληηθφηεηα ησλ νπνίσλ λα 

κπνξεί λα βεβαηψλεηαη, εθφζνλ δεηείηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηε-

ρληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θα-

ηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ εγρεηξίδηα (prospectus) θαη ζηελ Διιεληθή, εγθεθξηκέλα απφ ηελ θαηαζθεπά-

ζηξηα εηαηξεία, πνπ ζα πξνζδηνξίδνπλ αθξηβψο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αλαιπηή.  

3. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξντφλ, θαζψο θαη 

γηα ηελ απνδνρή, έλαληη ηνπ πξνκεζεπηή, απφ ηνλ ηπρφλ ηξίην θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ, ηεο ππνρξέσζεο 

γηα εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 5 παξ. 5.2 θαη 5.3 ηνπ παξφ-

ληνο παξαξηήκαηνο. 

4. Πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ηα 

ηζρχνληα  δηεζλή ή / θαη επξσπατθά ή / θαη εζληθά πξφηππα (ISO, EN, ΔΛΟΣ θιπ.) ηφζν ηνπ θαηαζθεπ-

αζηή ησλ πιηθψλ φζν θαη ηνπ πξνκεζεπηή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο. Πηζηνπνηεηηθά 

πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε  άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 

5. Πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα πιήξσο ηεθκεξησκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζήκαλζεο 

CE (ή δειψζεσλ ζπκκφξθσζεο CE, εθφζνλ επηηξέπνληαη) απφ ηα νπνία λα πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε θαηαι-

ιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε 

ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή είηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ θαηνηη ηα 

πξνζθεξφκελα είδε δηαηίζεληαη ζην εκπφξην ζχκθσλα κε ην λφκν (Κ.Τ.Α. ΓΤ7/2480/1994 θ.ι.π.), είηε πξνο 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 98/79/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «Γηα ηα 

ηαηξνηερλνινγηθά βνεζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηάγλσζε in vitro» (ΔΔ L 331/7-12-1998), φπσο 

ηξνπνπνηεκέλε ηζρχεη, πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νπνίαο ελαξκνλίζηεθε ε εζληθή λνκνζεζία κε ηελ ππ’ αξηζ. 

ΓΤ8δ/νηθ.3607/892/23-7-2001 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τγείαο 
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θαη Πξφλνηαο (Φ.Δ.Κ. Β΄ 1060/10-8-2001). Πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε  άιιν θξάηνο, 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

6. Πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

εηαηξίαο ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/7-1-2004 «Καζνξηζκφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο 

ησλ εηαηξεηψλ δηαθίλεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (Φ.Δ.Κ. Β΄ 32/16-1-2004), φπσο ηζρχεη. 

7. Πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή ηθα-

λφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο, φπσο απηά νξίδνληαη ζην παξάηεκα Γ΄ (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) 

ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ζε θάζε άιιν ζπλαθή φξν απηήο. 

8. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φηη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα δηαζέηεη επαξθή πνζφηεηα πιηθψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεη-

ηνπξγία ησλ Σκεκάησλ, Μνλάδσλ ησλ Ννζνθνκείσλ, γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε 

9. Αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  ρσξίο ηηκέο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ 

θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑ-

ΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

3.5.3. Υσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε δχν αληίγξαθα, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

α. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία πξέ  

        πεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

β.   Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, 

θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα 

αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθν-

ξψλ.  

γ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία 

ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, 

αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

δ. ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, φπσο θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ε-

κέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (Ν.4052/12, άξζξν 14, παξ. 7). Οη νηθνλνκηθέο πξνζθν-

ξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο  απνξξίπηνληαη (Ν.3918/11, 

άξζξν 13). 

3.6. Οη θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 3 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007 πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, πξέπεη λα θέξνπλ θαη απηνί εμσηεξηθψο ηηο ίδηεο 

ελδείμεηο κε ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο. 

3.7. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο 

αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξoζθoξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξν-

γξακκέλε θαη κovoγξακκέvε απφ ηov πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξoζθoξά απνξξίπηεηαη φηαλ 

ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

3.8. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2  πεξ. α΄ ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, 

ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο.  

3.9. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη  δηαγσληδφκελνη πα-

ξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, 

είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπ-

θξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξν-

ληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
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3.10. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξν-

ζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε 

νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 

4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

3.11. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

3.12. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο : πέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηέο θαη ελαιιαθηηθέο  πξνζθνξέο, 

φρη πεξηζζφηεξεο απφ κία, κε ηελ ππνρξέσζε λα θαηνλνκάδεηαη ξεηψο ε θχξηα θαη ε ελαιιαθηηθή πξνζθνξά. ε 

πεξίπησζε ππνβνιήο πιένλ ηεο κηαο ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο δελ ιακβάλεηαη ππφςε νπδεκία ησλ ελαιιαθηηθψλ 

πξνζθνξψλ 

3.13. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ 

νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Σν 

Ννζνθνκείν δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ 

ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα  θαη 

ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 

3.14. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.  

 

Άξζξν 4ν 

Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

4.1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο αλαδφρνπο επί εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε 

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

ηνπο. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

4.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη 

γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

4.2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξί-

πηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4.3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή (Ννζνθνκείν), πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν 

απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθν-

ξάο,  ηα απνηειέζκαηα  ηνπ δηαγσληζκνχ  ππνρξεσηηθά  καηαηψλνληαη,  εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 

θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο 

δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπ-

ηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

4.4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή 

ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα 

κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

 

Άξζξν 5o 

Πξνζθεξφκελα είδε – ηνηρεία γηα ηελ επηρείξεζε θαηαζθεπήο ηνπο 

5.1. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη vα πεξηιακβάλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο δήισζε γηα ηε ρψξα θαηαγσγήο 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ (άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007). Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη 

καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (άξζξν 5α ηνπ Π.Γ. 118/2007). Πξoζθoξά ζηελ oπoία δελ ππάξρεη ε 

πην πάλσ δήισζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 

5.2. 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. Πξνζθνξά ρσξίο ηελ αλσηέξσ δήισζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
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5.3. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ 

θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ 

επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο 

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

Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

5.4. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ 

πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη επηβάιινληαη 

εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ζ 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ δειψλεηαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ θνξέσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995, ε νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

5.5. Έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο,  

απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία δειψζεθε φηη ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξντφλ 

θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Καη’ εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα 

εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλνλ ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο 

εξγνζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ελψ κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ε αιιαγή απηή κπνξεί λα εγθξηζεί 

κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή. ε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, απαηηείηαη απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή ηεο ππεχ-

ζπλεο δήισζεο ησλ παξαγξάθσλ 5.1 θαη 5.2 ή 5.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απαηηείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 

Καηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζε εξγνζηάζην άιιν απφ εθείλν πνπ δειψζεθε ρσξίο  πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζπλεπάγεηαη αληηζηνίρσο ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ηελ θήξπμε απηνχ 

έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε, κε ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

5.5. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

5.6. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ 

ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο, πηζηνπνηεηηθά 

θνηλνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, εθζέζεηο ή άιια αλάινγα έγγξαθα, απφ ηα νπνία 

πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 

98/79/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «Γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά βνεζήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηάγλσζε in vitro» (ΔΔ L 331/7-12-1998), φπσο ηξνπνπνηεκέλε ηζρχεη, πξνο ηηο 

δηαηάμεηο ηεο νπνίαο ελαξκνλίζηεθε ε εζληθή λνκνζεζία κε ηελ ππ’ αξηζ. ΓΤ8δ/νηθ.3607/892/23-7-2001 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τγείαο θαη Πξφλνηαο (Φ.Δ.Κ. Β΄ 

1060/10-8-2001).  

 

Άξζξν 6o 

Πξoζθεξφκεvε  ηηκή 

6.1. Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), γηα παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ειεχζεξσλ ζην Ννζνθνκείν, θαη 

λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ δαζκνί θαη 

θφξνη (εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α.) Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα ηνπνζέηεζεο, θφζηνο 

αζθάιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θ.ιπ.) βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί 

ζηελ πξνζθνξά.  

6.2. Πξoζθoξέο κε ηηο νπνίεο δελ δίλεηαη ε ηηκή ζε επξψ ή θαζνξίδεηαη κ’ απηέο ζρέζε ηνπ επξψ πξνο μέvo  

λφκηζκα, απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο. 

6.3. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απ’ απηήλ κε ζαθήλεηα ε πξνζθε-

ξφκελε ηηκή γηα ην αληίζηνηρν είδνο. 

6.4. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

6.5.  Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο : 

- Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α.  

- Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ε-

ζθαικέλν πνζνζηφ Φ.Π.Α., απηφ ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο, θαη ρσξίο 

Φ.Π.Α., ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  
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6.6. Ζ ηηκή ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηε κνλάδα θάζε πξνζθεξφκελνπ  είδνπο.  

6.7.Οη ηηκέο ηεο πξoζθoξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηov πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία νξηζηηθή 

ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη ε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξoζθoξάο ή 

oπoηαδήπoηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αvηηηίκoπ γηα ηα είδε πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζην Ννζνθνκείν, 

βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξoζθoξάο ηνπ. 

6.8. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ αλαγξάθεηαη ηηκή ζε πιηθά ή ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά, 

ζεσξείηαη ακαρήησο φηη απηά πξνζθέξνληαη δσξεάλ. 

6.9. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο 

πξνκήζεηαο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηη-

θφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

6.10. ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, φπσο θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (Ν.4052/12, άξζξν 14, παξ. 7). Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη 

αλψηεξεο απφ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο  απνξξίπηνληαη (Ν.3918/11. άξζξν 13). 

6.11. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο 

θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή 

dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ 

λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο. 

6.12. Οη πξνζθέξνληεο θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ απνδερζεί 

ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηεο Γεληθήο πκθσλίαο Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT) ή δελ 

ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο ηεισλεηαθήο έλσζεο κε ηελ Δ.Δ., νθείινπλ λα δειψζνπλ εγγξάθσο 

κε ηελ πξνζθνξά ηνπο φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ δελ είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ 

θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο απηνχ γηα εκπνξία (ηηκή dumping) ή απνδέθηεο εμαγσγηθήο 

επηδφηεζεο. 

Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη πξνζθέξνληεο πξντφληα πξνεξρφκελα 

απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο Ζ.Π.Α., ηελ Ηαπσλία, ηνλ 

Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ην Ηζξαήι θαη ηελ Σνπξθία, θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο πνπ απνδέρεηαη θαη εθαξ-

κφδεη, ζηνλ ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ ιφγσ πξσηφθνιια ηεο GATT ή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην πιαίζην 

νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο.    

 

Άξζξν 7o 

Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ – Αλαθνίλσζε ηηκψλ 

7.1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξoζθoξψv γίλεηαη δεκφζηα απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ). 

7.2. Ζ Δπηηξνπή πξoβαίvεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξoζθoξψv ηελ εκεξoκεvία θαη 

ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

7.3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

7.3.1. Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ ηερvηθψv πξoζθoξψv, κovoγξάθovηαη 

δε θαη ζθξαγίδovηαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηoιoγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξoζθoξέο θαηά θχιιν. 

7.3.2. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv δελ απoζθξαγίδovηαη, αιιά κovoγξάθovηαη θαη ζθξαγί-

δovηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηoπoζεηoχvηαη ζ’ έλα vέo θάθειν, o oπoίoο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία. 

7.3.3. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε 

φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

7.4. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ oιoθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ιoηπψv ζηoηρείσv ησλ πξνζθνξψλ θαη ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax), ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα. 

7.5. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv, γηα φζεο πξoζθoξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηερvηθψv θαη ιoηπψv ζηoηρείσv, δελ απoζθξαγίδovηαη, αιιά επηζηξέθovηαη, εθφζνλ δελ 

αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 
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7.6. Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

7.7. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηα-

θχξσζε, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 

γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ έγηλε ηερληθά απνδεθηή ε πξνζθνξά, κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε ηειενκνηνηππία (fax), ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο 

εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη 

ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά 

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, πνπ θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

7.8. Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο θαη ηερληθψο απνδεθηέο πξνζθνξέο. 

 

Άξζξν  8o 

Αμηνιφγεζε πξoζθoξψv - θαηαθχξσζε δηαγσvηζκoχ 

8.1. Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσvηζκoχ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ή γηα κέξνο απηψλ.  Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

8.2. Πξoζθoξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

κεηά απφ πξoεγoχκεvε γvσκoδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

8.3. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,  

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, έσο ην πέξαο ηεο ηερληθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, λα πξνζθνκίζνπλ 

εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο ηθαλφ αξηζκφ δεηγκάησλ (εθφζνλ δελ είρε δεηεζεί ε ππνβνιή δεηγκάησλ κε 

ηελ πξνζθνξά) ή/ θαη λα πξνβνχλ ζε επίδεημε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ή, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, ζηηο δηθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο.  

8.4. Όηαλ ν αλάδνρνο ν νπνίνο είλαη κεηνδφηεο, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή (εθφζνλ νξίδεηαη ζηε δηα-

θήξπμε) ζην άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλε-

ηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν κεηνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή 

κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθν-

κίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγ-

γξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.  

8.5. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο πα-

ξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέ-

ξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πε-

ξηπηψζεσλ α, β, θαη γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ σο άλσ Π.Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγ-

γχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεην-

δφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα θαζνξηδφκελα ζηε δηαθή-

ξπμε ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α.ηνπ Π.Γ. 

118/2007. 

 

Άξζξν  9o 

Κξίζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ – Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο 

9.1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη: 

9.1.1. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή γηα κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα. Ζ 

θαηαθχξσζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη θαηά πνζνζηφ α) γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα, ην 30%  ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη β) γηα κηθξφηεξε πνζφηεηα, ην 50% ηεο 
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πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ 

δηαθήξπμε πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

9.1.2. Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ 

πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ θαη 

ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο  πξνζθνξέο, ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ 

πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή 

ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. 

9.1.3. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 21 πεξ. δ΄, ε΄, 

ζη΄ θαη δ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

9.2. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσvηζκoχ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα 

αvαθoηvσζεί εγγξάθσο ζηνλ αvαθεξπρζέvηα πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ αλαθέξνληαη θαησηέξσ, ζηελ παξάγξαθν 9.4,  κε ηελ αλαθνίλσζε 

ηεο θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη 

απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

9.3. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα 

(10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε (15) δέθα πέληε εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θνηλνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή, ν ρξφλνο παξάδνζεο ππνινγίδεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαε-

κέξνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο. 

 

 

Άξζξν  10o 

Καηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο 

10.1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν 

άξζξν, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε, ην θείκελν ηεο νπνίαο (ζρέδην ζχκβαζεο) επη-

ζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (παξάξηεκα Δ΄). Ζ Τπεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο 

ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία 

έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ.  Γελ ρσξεί 

δηαπξαγκάηεπζε  ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή.  

10.2. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, 

δηαθήξπμε  θαη απφθαζε  θαηαθχξσζεο  ή αλάζεζεο,  εθηφο  θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  

10.3. Ζ ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο, νπσζδήπνηε φκσο απηά 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

10.4.  ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαι-

ιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπν-

πνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

10.5. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:  

10.5.1.Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ αλά δεηνχκελν 

είδνο ή εάλ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη 

αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν.  

10.5.2.Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά)  ε πνζφηεηα  πνπ παξαδφζεθε.  

10.5.3.Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή 

εθπηψζεηο.  

10.5.4.Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  
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Άξζξν  11o 

Υξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 

11.1. Ζ ζχκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνπο ηπρφλ πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα επηιεγνχλ, ζα έρεη 

δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο (ή απφ ηελ εκεξνκελία κέρξη ηελ 

νπνία ζα έπξεπε λα έρεη ππνγξαθεί, εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξαγξ. 9.3  ηνπ άξζξνπ 9
νπ

). 

11.2. Σν Ννζνθνκείν ζα έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο παξαγγειίαο απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο.  

11.3. Γηα παξαγγειίεο πνπ δφζεθαλ ην αξγφηεξν δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

ζχκβαζεο ή ηνπ ηπρφλ ρξφλνπ παξάηαζεο απηήο θαη δελ εθηειέζηεθαλ, ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

ηνπ Ννζνθνκείνπ λα παξαιάβεη ή φρη ηα είδε πνπ παξήγγεηιε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ 

εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

11.4. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, 

κεηά φκσο απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή πξν ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ κελψλ, ρσξίο 

απνδεκίσζή ηνπ, εθφζνλ γηα ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ πξνγξακκαηηζηεί θαη πινπνηεζεί αληίζηνηρε 

ελνπνηεκέλε πξνκήζεηα απφ ηελ 3
ε
 Γ.Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο ή άιιε Κεληξηθή Τπεξεζία (Δ.Π.Τ. Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο), θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ν. 

3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άιινπ ζρεηηθνχ λνκνζεηήκαηνο πνπ ηπρφλ ηεζεί ζε ηζρχ, ε νπνία ζα 

αθνξά θαη ην Ννζνθνκείν.  

 

 

 

Άξζξν 12
ν
  

Παξάδνζε – Παξαιαβή 

12.1. Σα δεηνχκελα πιηθά πξέπεη λα παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ δηαβίβαζε 

ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα γίλεηαη ζην Σκήκα θαη ζηνλ ρψξν 

πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

12.2. Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ είλαη ε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ, ε 

δηαπίζησζε ηεο θαιήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο ησλ ηερληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πξνο ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηεμαγσγή ηπρφλ απαηηνχκελσλ 

κεηξήζεσλ πνπ αθoξoχv ηελ ηαηξηθή αζθάιεηα, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, γηα 

φζεο εκέξεο παξαζηεί αλαγθαίν. Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη γεληθά 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζε πεξίπησζε ρεκηθήο 

εμέηαζεο ηνπ είδνπο, βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

12.3. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηφπηλ 

παξαγγειηψλ πνπ ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο (Φαξκαθείνπ ή Σκήκαηνο 

Πξνκεζεηψλ).  

12.4. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο ησλ 

πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ ελφο ηεηάξηνπ (1/4) απηνχ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 26 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ζ παξάηαζε γίλεηαη 

πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψ-

ζεσλ (άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007). Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα 

εκέξαο, ηνχην ζεσξείηαη σο νιφθιεξε εκέξα. Μεηά ηε ιήμε ηεο δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη 

παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ. 

12.5. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ 

αίηεκα απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα 

βία ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.  

12.6. Πξνζθνξά ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ρξφλνο παξάδνζεο πνπ ππεξβαίλεη απηφλ πνπ θαζνξίδεηαη πην 

πάλσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
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12.7. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

12.8. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ηνλ 

αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο, ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ησλ πιηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο απηνί θαίλνληαη ζηε 

δηαθήξπμε ή/ θαη ηε ζχκβαζε, θαζψο θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο θαηαθπξσζείζαο πξνζθνξάο ηνπ.  
 

Άξζξν 13o 

Πιεξσκή 

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

παξαιαβή απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά ζα 

πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

13.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξα-

δφζεθε, κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ (άξζξν 35 παξ. 1α  Κ.Π.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπλ-

ηξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ 

θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

11.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

13.4. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

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

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

(απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

13.4.2.Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο 

νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν 

πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν 

ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

13.5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν θα-

ζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/2013 άξζξν 1, παξ. Ε14 « Πξνζαξκνγή ηεο ειιε-

ληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 7
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ 107/Α/9-05-2013) 

13.6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή 

ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη 

ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο 

θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ 

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

πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

13.7. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηε δαπάλε ραξηνζήκαλζεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο 

θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. 

13.7.1. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:  

     i)      Τπέξ Φπρηθήο πγείαο  

              (άξζξν 3  Ν. 3580/2007):                                                                                            2 ,00% 

     ii)      Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

               (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):                      1,00‰ 

13.8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 

2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο.   

13.9.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

13.10. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

Άξζξν 14o 

Δγγπήζεηο 
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14.1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα 

έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπvoδεχovηαη απφ επίζεκε κεηάθξα-

ζε, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ, νη εγγπήζεηο πεξη-

ιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Σν πνζφ ησλ 

εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη ζε επξψ (€). 

14.2. Δγγχεζε πκκεηνρήο 

14.2.1. Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο, γηα 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

14.2.2. Δθφζνλ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά γηα κέξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ή θαη γηα νξηζκέλν κφλνλ είδνο, ε 

εγγχεζε πξέπεη λα θαιχπηεη πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ην  

Φ.Π.Α. γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εηδψλ ή ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, φπσο απηά 

πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά, ηφζν ζηελ 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο φζν θαη ζε ζρεηηθή έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη κε ηελ 

πξνζθνξά, ε θαηεγνξία (ή νη θαηεγνξίεο) ησλ εηδψλ ή ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, γηα ηα νπνία 

ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. Σπρφλ πξνζθνξά θαη άιισλ εηδψλ, γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

14.2.3. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη επί έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο. Δγγχεζε κε κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο δελ γίλεηαη δεθηή θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο. 

14.2.4. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη: α) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 

άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ απηά θαη β) ζηνλ κεηνδφηε, κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ ππνβνιή απ’ απηφλ εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 

14.3. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

14.3.1. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο είλαη ππoρξεσκέvoο vα  θαηαζέζεη 

έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή  πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε 

ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ θαηαθπξψζεθαλ ζ’ απηφλ, ρσξίο 

Φ.Π.Α.  

14.3.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη  κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην 

ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ.  

14.3.3. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ 

απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

14.4. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

14.5. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 

118/2007 (Κ.Π.Γ.). Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

14.6.1. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ Κ.Π.Γ., δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, κε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

14.7.2. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ησλ 

παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Κ.Π.Γ., δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα ζεσξνχληαη πξνζήθνπζεο. 

14.7. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ηνπ  

παξαξηήκαηνο Γ΄. Γηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ 

απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην ππνρξεσηηθφ 

πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

14.8.  ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ θφξησζεο - παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ, ν 

πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαηείλεη αλαιφγσο ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ή λα 

ππνβάιεη λέα, νπφηε επηζηξέθεηαη ε αξρηθή. Ο θαηά ηα αλσηέξσ παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

ζα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε λέα εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ. 
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Άξζξν  15o 

Κπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ πξoκεζεπηή 

15.1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, vα ππνγξάςεη ηεv 

ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φvoκά 

ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ 

γvσκoδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ oξγάvoπ. 

15.2. Με ηεv ίδηα δηαδηθαζία o πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ 

θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζov δελ  θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά 

πιηθά, ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηov ζπκβαηηθφ ρξφvo ή ηov ρξφvo παξάηαζεο πνπ ηνπ 

δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 

15.3. Ο πξνκεζεπηήο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηεv ζχκβαζε, 

εθφζνλ: 

15.3.1.Ζ ζχκβαζε δεv ππνγξάθεθε ή ηo πιηθφ δεv θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αvηηθαηαζηάζεθε κε επζχλε 

ηoπ Ννζνθνκείνπ. 

15.3.2.πvηξέρoπv ιφγνη αvσηέξαο βίαο. 

15.4. Με ηεv απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί vα ηνπ παξαζρεζεί ε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηoπ πιηθνχ κέρξη ηεv πξoεγoχκεvε ηεο εκεξoκεvίαο δηελέξγεηαο ηoπ δηαγσvηζκoχ 

πoπ γίλεηαη ζε βάξνο ηoπ, πέξαλ ηεο oπoίαο oπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απoξξηθζέvηoο πιηθνχ 

γίλεηαη δεθηή. 

15.5. ηov πξνκεζεπηή πoπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηoπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηoπ αξκoδίoπ oξγάvoπ, ηo 

oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov εvδηαθεξφκεvo πξoο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, oη θπξψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34 παξ. 5 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007). 

15.6. ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε 

θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Π.Γ. 

(Π.Γ. 118/2007).   

15.7. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο 

παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, εθηφο ησλ ηπρφλ 

πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007), θαηά 

ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ. 

15.8. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o ρνξεγεηήο 

επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ 

θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

Άξζξν 16o 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο 

16.1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, 

έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο 

πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή 

ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ 

πξνο ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

16.2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαvo ηνπ Ννζν-

θνκείνπ, σο εμήο: 

16.2.1.Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηov 

θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπvππoιoγίδovηαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν 

(Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ) θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή 

απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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16.2.2.Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή νπνηνπ-

δήπνηε πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο 

έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην 

αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ 

έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 

16.2.3.Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, 

εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε 

εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ 

ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

16.2.4.Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, εηδηθά θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε 

λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε 

ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή 

θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ 

νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην 

απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ 

ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

16.3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ 

γίλνληαη δεθηέο. 

16.4. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 16.1 θαη 16.2, 

πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε πνζνζηφ 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο 

πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 

ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000)  επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη 

θαηαρσξείηαη ζηνλ εηδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (‘‘παξάβνια απφ θάζε αηηία’’). Σν πνζνζηφ ηνπ πα-

ξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο 

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ 

Ν.3377/2005 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 202/2005). 

16.5.  Ζ απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο Τπε-

ξεζίαο. Οη εvηζηάκεvoη ιακβάvoπv πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο 

ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θξovηίδα ηνπο. 

16.6. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξ-

ζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπ-

ζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηη-

θήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο πξoζθπγήο απνθαζίδεη ηo Γ.. ηνπ λνζνθνκείνπ, χζηεξα 

απφ γvσκoδφηεζε ηoπ αξκφδηoπ ζπιιoγηθoχ oξγάvoπ. Ζ εv ιφγσ απφθαζε δεv επηδέρεηαη πξoζβoιή κε άιιε 

oηαζδήπoηε θχζεσο δηoηθεηηθή πξoζθπγή. 

16.7. Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο αλαθεξφκελεο αλσηέξσ δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

16.8. ηνπο ελδηαθεξφκελνπο  δελ παξέρεηαη (Ν. 3772/10-07-2009, άξζξν 36, παξ. 2 -  Φ.Δ.Κ. Α’ 112/2009) ε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2522/1997. 

 

Άξζξν 17o 

Αλσηέξα βία  

ε φζεο πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο  επηθαιείηαη αλσηέξα βία, σο ιφγν αδπλακίαο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο ζην Ννζνθνκείν θαη λα πξνζθνκίζεη 

ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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Άξζξν 18o 

Γιψζζα Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ 

18.1.  Οη πξνζθνξέο, ηα ππνβαιιφκελα κ’ απηέο δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά φια ηα έγγξαθα πoπ απαηηoχvηαη 

γηα ηε δηελέξγεηα ηoπ δηαγσvηζκoχ θαη ηεv ζπκκεηνρή ζ’ απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε 

εμαίξεζε ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα 

απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή.  

18.2. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

18.3. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Δι-

ιεληθή γιψζζα. 

 

 

 

Άξζξν 19o 

Γηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ 

19.1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ 

απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψ-

ζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γε-

λέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζχ-

λεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε 

νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 2672/1998. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κή-

λεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε 

απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

19.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη 

δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξη-

α. 

 

Άξζξo 20ν 

Λνηπέο δηαηάμεηο  

20.1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1905/1990, ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί  λα ελερπξηάζεη ή  λα 

εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο  απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

20.2. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
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 (Απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 5962/2015) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ 

 

1) Όια ηα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα είλαη ηειεπηαίαο γελεάο, πςειήο επαηζζεζίαο θαη εηδη-

θφηεηαο, απνδεδεηγκέλα κε αλαθνξέο ζηα prospectus ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 

2) ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο, λα θαηαηεζνχλ εγρεηξίδηα (prospectus) ζηελ Διιεληθή γιψζζα απφ ηνλ νίθν θα-

ηαζθεπήο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ε ζχλζεζε, ην πεξηερφκελν θαη ε κεζνδνινγία γηα ην θάζε 

πξνζθεξφκελν είδνο. 

3) Να έρνπλ θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ρξφλν ιήμεσο. 

4) Να είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο λα κελ έρεη παξέιζεη ην 1/3 

ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντφληνο πξν ηεο 

ιήμεσο ηνπ θαη ελψ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζπλζήθεο ζπληεξήζεσο ηνπ, 

λα ππνρξενχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αιινησζείζεο πνζφηεηνο. 

5) Ζ επαλαιεςηκφηεηά  ηνπο λα ηεθκεξηψλεηαη κε πηζηνπνηεηηθά θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο. 

6) Να θαηαηεζεί πιήξεο αλαθνξά γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ κέζνδν αλαθνξάο. 

7) Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ απνδεηθλχεηαη εγγξάθσο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη πιήξε πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ αληηδξαζηεξίσλ, ζε πνζφηεηεο ηέηνηεο 

πνπ λα κελ παξαθσιχεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ εξγαζηεξίνπ.  

8) Τπνρξεσηηθά λα θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο.  

9) Όια ηα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα ειέγρνληαη θαη ζα αμηνινγνχληαη θαηά ηελ  δηαδηθαζία ηεο παξαια-

βήο ηνπο. 

 

 Αξηζκφο εμεηάζεσλ – νξηζκνί. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθέξεη ηελ ηηκή αλά ζπζθεπαζία ηηκνιφγεζεο ησλ  αληηδξαζηεξίσλ ησλ  εμεηάζεσλ 

θαη ζα αλαθέξεη ξεηά γηα θάζε αληηδξαζηήξην θάζε είδνπο εμέηαζεο ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ εηο 

ην εμήο  ΠΑΔ (αλα ζπζθεπαζία ηηκνιφγεζεο) πνπ  δχλαηαη λα δηελεξγεζεί αλ ε εξγαζηεξηαθή  δηαδηθαζία γίλεη 

ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε πνπ   πεξηγξάθεη. 

ηνλ πξαγκαηηθφ απηφ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη  νη πηζαλέο  επαλαιήςεηο , θζνξέο, ν 

αξηζκφο ησλ εμεηάζεσλ πνπ γίλνληαη γηα θάζε είδνο ( ζπρλφηεηα) θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξαγκαηηθφ παξάγνληα 

πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ πνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί αλά ζπζθεπαζία 

ηηκνιφγεζεο. 

Οη ζπζθεπαζίεο ησλ εμεηάζεσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αλάινγν αξηζκφ εμεηάζεσλ κε ηηο 

δεηνχκελεο, ήηνη: αλ  νη δεηνχκελεο είλαη 500, ν αξηζκφο εμεηάζεσλ ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπαζηψλ δελ 

ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην λνχκεξν 500 ή ηνπιάρηζηνλ ζηε πεξίπησζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο δελ ζα πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 30% ηεο επηηξεπφκελεο απφ ην Π.Γ. 118/2007 αχμεζεο.  πγρξφλσο δε ε 

εκεξνκελία ιήμεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ  αληηδξαζηεξίσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαηαλάισζεο ησλ δεηνχκελσλ εμεηάζεσλ. 

 

 Αμηνπηζηία κεζφδνπ 

Ζ αμηνπηζηία  θαη ε αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ πνπ πξνζθέξεηαη ζα πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλε κε 

επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη πηζηνπνηεκέλε κε ηθαλή πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εμεηάζεσλ θάπνηεο εμεηάζεηο παξνπζηάζνπλ απνδεδεηγκέλα αλαμηνπηζηία 

ησλ απνηειεζκάησλ πξάγκα ην νπνίν ζα πηζηνπνηεζεί απφ θνηλνχ απφ πξνκεζεπηή θαη ηνπ  Ννζνθνκείνπ  , ηφηε 

ην Γ.. απηνδίθαηα ζα πξνρσξήζεη ζε αιιαγή πξνκεζεπηή . 

Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ ε αλαμηνπηζηία πηζηνπνηεζεί γηα πνζνζηφ εμεηάζεσλ 

κεγαιχηεξν ηνπ 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμεηάζεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί θαη ην Γ.. ζα πξνρσξήζεη ζε άκεζε 
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αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνκεζεπηή θάλνληαο ρξήζε θάζε λφκηκνπ δηθαηψκαηφο ηνπο γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο 

δεκίαο πνπ ππέζηε. εκεηψλεηαη φηη ζα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ε εκπεηξία ηνπ 

εξγαζηεξίνπ σο πξνο ηελ αλαμηνπηζηία δηαθφξσλ κεζφδσλ. 

 

Σερληθνί πξνζδηνξηζκνί 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε βάζε ηηο Σερληθέο Πεξηγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ Παξαξηήκαηνο Α’. Οη πξνζθέξνληεο 

πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο (νηθνλνκηθή θαη ηερληθή), φηη ην είδνο πνπ πξνζθέξνπλ εθπιεξψλεη 

ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο απφ απηά πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ  ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή επνπζηψδεηο. Γηα 

ην ιφγν απηφ πξέπεη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ λα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο γηα λα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή. 

 

πζθεπαζία 

Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη φπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ρσξίο άιιε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ησλ ζρεηηθψλ 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 

ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ   πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

νη  παξαθάησ ΔΝΓΔΗΞΔΗ, ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά, εθηφο εάλ ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο νδεγίαο 

98/79/Δ.Κ. νξίδεη δηαθνξεηηθά : 

1) Eπσλπκία θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεχεη ζε ρψξα εθηφο  Δπξσπαηθήο Δλσζεο, 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ θνηλφηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

2) Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην 

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

3) Καηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε ΣΔΗΡΟ ή άιιε έλδεημε, κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε εηδηθή κηθξνβηνινγηθή 

θαηάζηαζε ή ε θαηάζηαζε απφ πιεπξάο θαζαξφηεηαο. 

4) Σνλ θσδηθφ ηεο παξηίδαο, κεηά απφ ηε ιέμε ΠΑΡΣΗΓΑ , ή ηνλ αχμνληα αξηζκφ. 

5) Σελ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιψο, ρσξίο  ππνβηβαζκφ ηεο 

επίδνζεο. 

6) Καηά πεξίπησζε, έλδεημε, κε ηελ νπνία ζα επηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα «πξντφλ» πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη in 

vitro ή κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ. 

7) Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνχ. 

8) Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο. 

9) ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΧ ζηα Διιεληθά (εθηφο εάλ ε ππνπξγηθή απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο νδεγία 98/79/Δ.Κ 

νξίδεη δηαθνξεηηθά) σο εμήο : 

    α. Σα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο, πιήλ ησλ 4 θαη 5. 

    β. Σελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ηνπ αληηδξψληνο πξντφληνο θαη ηελ πνζφηεηα ή ηε  ζπγθέληξσζή ηνπ ή 

ησλ δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ή ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ ζπλφινπ (kit). 

    γ. Γήισζε φηη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη φια ηα ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε  κέηξεζε. 

    δ. Σηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ην ρξφλν δηαηήξεζεο κεηά απφ ηελ πξψηε απνζθξάγηζε ηεο  πξσηνγελνχο 

ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ εξγαζίαο. 

    ε. Σηο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαιπηηθή επαηζζεζία, ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ αθξίβεηα, ηελ 

επαλαιεςηκφηεηα, ηελ αλαπαξαγσγηκφηεηα, ηα φξηα αλίρλεπζεο θαη ηηο γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο. 

   ζη. Έλδεημε ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε  ηνπ εηδηθνχ 

απηνχ εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί νξζψο. 

    δ. Σνλ ηχπν ηνπ δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο εηδηθέο ηπρφλ ζπλζήθεο ζπιινγήο,  

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

αζζελνχο. 

    ε. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο. 

    ζ. Σε δηαδηθαζία κεηξήζεσο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαηά πεξίπησζε : 

 Σεο αξρηθήο κεζφδνπ. 

 Σσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ θάζε επηπιένλ δηαδηθαζία ή ρεηξηζκφ, ν νπνίνο απαηηείηαη, πξηλ απφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ πξντφληνο (π.ρ. αλαζχζηαζε, επψαζε, έιεγρνο νξγάλσλ θ.ι.π) 

 Δλδείμεσλ γηα ην θαηά πφζν απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ. 

     η. Σελ καζεκαηηθή κέζνδν, κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα καζεκαηηθά απνηειέζκαηα θαη φπνπ απαηηείηαη ε 

κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 
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    ηα. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη , ζε πεξίπησζε αιιαγψλ ζηηο αλαιπηηθέο 

     επηδφζεηο ηνπ  πξντφληνο. 

    ηβ. Σηο θαηάιιειεο γηα ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε: 

 Toλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επηθχξσζεο. 

 Αλαθνξά ζηνλ ηξφπν βαζκνλφκεζεο ηνπ πξντφληνο. 

 Σα κεζνδηαζηήκαηα αλαθνξάο γηα ηηο πξνζδηνξηδφκελεο πνζφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. 

 Αλ ην πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ ή λα εγθαζίζηαηαη ή λα ζπλδέεηαη κε άιια 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη, ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, 

επαξθή ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηινγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ 

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

θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο. 

 Όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο 

νξζήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηε θχζε θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο 

ζπληήξεζεο θαη βαζκνλφκεζεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία 

ηνπ πξντφληνο. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε πξφζζεηε επεμεξγαζία ή ρεηξηζκφ πνπ απαηηείηαη, πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζεί 

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

 Σηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ην ελδερφκελν θζνξάο ηεο πξνζηαηεπηηθήο ζπζθεπαζίαο. 

 Λεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο επαλαπνζηείξσζεο ή απνιχκαλζεο. 

     ηγ.  Σηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο θαη αζπλήζεηο θηλδχλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ή ηε δηάζεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο, αλ ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη νπζίεο αλζξψπηλεο ή δσηθήο πξνέιεπζεο πξέπεη λα 

εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε δπλεηηθή κνιπζκαηηθή θχζε ηεο. 

    ηδ. Σελ εκεξνκελία εθδφζεσο ή ηεο πιένλ πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ησλ νδεγηψλ ρξήζεσο. 

10)  Δπηπιένλ θάζε κνλάδα  ζπζθεπαζίαο ησλ πιηθψλ ζα παξαδίδεηαη κε : 

   α. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή 

    β. Αξηζκφ ζχκβαζεο 

    γ. Σελ έλδεημε « ΚΡΑΣΗΚΟ ΔΗΓΟ» 

  

Έιεγρνη – Απφξξηςε Τιηθψλ- 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 Γ/ληνχ ηνπ Δξγαζηεξίνπ, αξθνχλησο ηεθκεξησκέλε. 

ε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί απφ ηελ  επηηξνπή παξαιαβήο νξηζηηθά νιφθιεξε ε ζπκβαηηθή πνζφηεηα ή 

κέξνο απηήο, ν πξνκεζεπηήο είλαη  ππνρξεσκέλνο κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ, λα αληηθαηαζηήζεη ηελ 

πνζφηεηα πνπ  απνξξίθζεθε κε άιιε, πνπ θαιχπηεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ηειηθά ν πξνκεζεπηήο δελ 

πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ  πξνζεζκία πνπ ηνπ δφζεθε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο. 

Σα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ, κέζα κε 

1εκέξα,απφ ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζεο ησλ λέσλ εηδψλ. 

Γηα ην επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ή 

θφξησζεο, ν πξνκεζεπηήο ινγίδεηαη εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ  πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. 

394/96 (Κ.Π.Γ.) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ  ΔΓΓΤΖΔΩΝ 

ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδνληαη ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ …………………………………………………. 

 

                   Ζκεξνκελία έθδνζεο  ……………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Δγγχεζή καο ππ’ αξηζ. ……………………….  

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ………………… 

 

αο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελνη 

ησλ ελζηάζεσλ δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ …………………. γηα ηελ Δηαηξία 

………………………………………………………….. νδφο ………………………….. αξηζκφο …. (ή ζε πε-

πίπηωζη Ένωζηρ ππομηθεςηών, για ηην Εηαιπία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  

αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ,  εκ ηηρ ιδιόηηηαρ 

ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ ππομηθεςηών),  γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο 

…………….. ή ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ,  γηα ηελ αλάδεημε αλάδνρνπ………………………..… ζχκθσλα  κε 

ηελ ππ’ αξηζ. ………………... δηαθήξπμή ζαο. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ  απνξξένπζεο ππν-

ρξεψζεηο ηεο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεχζεψο ηεο θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβα-

ζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο,  ζηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκή-

ζεηαο ζε απηήλ. 

Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο νπνηαδήπνηε εθ κέ-

ξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ  ή κε ηεο απαηηήζεσο ζαο κέζα 

ζε ηξεηο (3) κέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο,  ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκε-

ξνκελία ιήμεο ηεο.  

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεψλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκν-

ζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξη-

ζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 

 

         

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ ……………………………………………. 

 

                            Ζκεξνκελία έθδνζεο  ………………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. ………………………………. 

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ……………………………  

 

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξία (ή η Ένωζη Εηαιπιών ………………………………………….) νδφο  

…………………….. αξηζ. ……………. σο αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, σο αγνξαζηέο, ζχκβα-

ζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα …………………………..…., ζπλνιηθήο αμίαο 

…………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. …../2015 δηαθήξπμεο ηνπ  Γ.Ν. Καζηνξηάο» ) 

θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξία (ή ε Έλσζε) ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχε-

ζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ δειαδή γηα  ΔΤΡΧ 

…………………….... 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο ε-

ηαηξίαο (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ, ςπέπ ηων Εηαιπιών 1) …………….…… …………………….. και 2) 

………………………………..……… αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπό-

σπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ Ππομηθεςηών), θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ 

παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο,  λα 

θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο ε-

ηαηξίαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη δή-

ισζή ζαο φηη ε εηαηξία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ 

ζα νξίδεηε ζηε δήισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηφζεκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκε-

ξνκελία ιήμεο ηεο.       

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκν-

ζίνπ Γηθαίνπ,  καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξη-

ζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.    

       (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Δ΄ 

 

 Υ Δ Γ Η Ο      Τ Μ Β Α  Ζ 

Πξνκήζεηαο ……………………. 

 

ηελ Καζηνξηά ζήκεξα ………………………….. 201…, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

αθελφο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟ-

ΡΗΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ Καζηνξηά (Α.Φ.Μ…………., Γ.Ο.Τ. Καζηνξηάο),  φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η… …………………………………………………………………., ην 

νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη  

αθεηέξνπ ηεο ………….. εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 

…………………, Γ.Ο.Τ. ………………..)  [ή, ενδεσομένωρ,  ηηρ ένωζηρ ηων εηαιπιών α)…………….. 

…………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.] πνπ εδξεχεη ζη…  ………………………. (νδφο 

……………… αξηζ. …,), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η... 

…………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Πξνκεζεπηήο»,  

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Α. Σελ ……. 2012  δηελεξγήζεθε δεκφζηνο αλνηθηφο δηαγσληζκφο ζε επξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα …………………. …………………………………….., γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. …./2015 δηαθήξπμε απηνχ. Σν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ δηαγσ-

ληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζηνλ Πξνκεζεπηή κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε ν-

πνία ιήθζεθε θαηά ηελ ππ’ αξηζ. …../……./201… ζπλεδξίαζή ηνπ (ζέκα ….), θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηε-

ζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Β. Με ηελ κε αξηζκ .πξση. …………….. απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ηνλ α/α ………….. ηνπ βηβιίνπ 

εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο (ΑΓΑ : ………….) βεβαηψλεηαη ε χπαξμε πίζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

20……. ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ πνζνχ ησλ ……….. € γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, γηα ην δηά-

ζηεκα απφ ……….. έσο ……..  

Γ.  Μεηά ηα παξαπάλσ, ην Ννζνθνκείν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν Πξνκεζεπηήο, 

φπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ηελ ελ ιφγσ 

πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ……………………………………………………  

1.2. Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ απφ ............ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ηνπ Πξνκε-

ζεπηή, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο παξνχζεο νξίδεηαη γηα έλα (1) έηνο. 

Έλαξμε ηζρχνο :  ……………………… 

Λήμε ηζρχνο : ……………………. 

Παξάηαζε πέξαλ ηνπ ρξφλνπ απηνχ πξνυπνζέηεη ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή,  κε ηηο εμήο φκσο 

πξνυπνζέζεηο : 

1) ε παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 

2) γηα θάζε κήλα παξάηαζεο ζα νξίδεηαη ξεηά ε παξαδηδφκελε πνζφηεηα, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα είλαη κε-

γαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κεληαία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη’ αλαινγία 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΟΠΟ - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 
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Ζ παξάδνζε ησλ  αληηδξαζηεξίσλ  θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε 

δηαβίβαζε ζρεηηθήο παξαγγειίαο απφ ην  Φαξκαθείν ηνπ  Ννζνθνκείνπ.  

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

θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπο. 

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

θαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ    (Άξζξν 26 ηνπ Κ.Π.Γ.)  Δπηζεκαίλε-

ηαη φηη κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ παξάηαζεο, ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ  πξνκεζεπηή εθπηψηνπ. 

Ζ oξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην  

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

 

Σα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄ θαη Δ΄ ηεο 

δηαθήξπμεο  θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή :  

 Όια ηα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα είλαη ηειεπηαίαο γελεάο, πςειήο επαηζζεζίαο θαη εη-

δηθφηεηαο, απνδεδεηγκέλα κε αλαθνξέο ζηα prospectus ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 

 Να έρνπλ θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ρξφλν ιήμεσο. 

 Να είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο λα κελ έρεη παξέιζεη ην 1/3 

ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντφληνο πξν ηεο 

ιήμεσο ηνπ θαη ελψ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζπλζήθεο ζπληεξήζεσο ηνπ, 

λα ππνρξενχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αιινησζείζεο πνζφηεηνο. 

 Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή,  ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη 

πιήξε πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ αληηδξαζηεξίσλ, ζε πνζφηεηεο ηέηνηεο πνπ λα κελ παξαθσιχεηαη ε 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ εξγαζηεξίνπ.  

 Όια ηα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα ειέγρνληαη θαη ζα αμηνινγνχληαη θαηά ηελ  δηαδηθαζία ηεο παξαια-

βήο ηνπο. 

πζθεπαζία 

Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη φπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ρσξίο άιιε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ησλ ζρεηηθψλ 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 

ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ   πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

νη  παξαθάησ ΔΝΓΔΗΞΔΗ, ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά, εθηφο εάλ ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο νδεγίαο 

98/79/Δ.Κ. νξίδεη δηαθνξεηηθά : 

10) Eπσλπκία θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεχεη ζε ρψξα εθηφο  Δπξσπαηθήο Δλσζεο, 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ θνηλφηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

11) Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην 

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

12) Καηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε ΣΔΗΡΟ ή άιιε έλδεημε, κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε εηδηθή κηθξνβηνινγηθή 

θαηάζηαζε ή ε θαηάζηαζε απφ πιεπξάο θαζαξφηεηαο. 

13) Σνλ θσδηθφ ηεο παξηίδαο, κεηά απφ ηε ιέμε ΠΑΡΣΗΓΑ , ή ηνλ αχμνληα αξηζκφ. 

14) Σελ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιψο, ρσξίο  ππνβηβαζκφ ηεο 

επίδνζεο. 

15) Καηά πεξίπησζε, έλδεημε, κε ηελ νπνία ζα επηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα «πξντφλ» πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη in 

vitro ή κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ. 

16) Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνχ. 

17) Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο. 

18) ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΧ ζηα Διιεληθά (εθηφο εάλ ε ππνπξγηθή απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο νδεγία 98/79/Δ.Κ 

νξίδεη δηαθνξεηηθά) σο εμήο : 

    α. Σα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο, πιήλ ησλ 4 θαη 5. 

    β. Σελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ηνπ αληηδξψληνο πξντφληνο θαη ηελ πνζφηεηα ή ηε  ζπγθέληξσζή ηνπ ή 

ησλ δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ή ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ ζπλφινπ (kit). 

    γ. Γήισζε φηη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη φια ηα ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε  κέηξεζε. 

    δ. Σηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ην ρξφλν δηαηήξεζεο κεηά απφ ηελ πξψηε απνζθξάγηζε ηεο  πξσηνγελνχο 

ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ εξγαζίαο. 

    ε. Σηο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαιπηηθή επαηζζεζία, ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ αθξίβεηα, ηελ 

επαλαιεςηκφηεηα, ηελ αλαπαξαγσγηκφηεηα, ηα φξηα αλίρλεπζεο θαη ηηο γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο. 
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   ζη. Έλδεημε ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε  ηνπ εηδηθνχ 

απηνχ εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί νξζψο. 

    δ. Σνλ ηχπν ηνπ δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο εηδηθέο ηπρφλ ζπλζήθεο ζπιινγήο,  

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

αζζελνχο. 

    ε. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο. 

    ζ. Σε δηαδηθαζία κεηξήζεσο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαηά πεξίπησζε : 

 Σεο αξρηθήο κεζφδνπ. 

 Σσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ θάζε επηπιένλ δηαδηθαζία ή ρεηξηζκφ, ν νπνίνο απαηηείηαη, πξηλ απφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ πξντφληνο (π.ρ. αλαζχζηαζε, επψαζε, έιεγρνο νξγάλσλ θ.ι.π) 

 Δλδείμεσλ γηα ην θαηά πφζν απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ. 

     η. Σελ καζεκαηηθή κέζνδν, κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα καζεκαηηθά απνηειέζκαηα θαη φπνπ απαηηείηαη ε 

κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

    ηα. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, ζε πεξίπησζε αιιαγψλ ζηηο αλαιπηηθέο 

     επηδφζεηο ηνπ  πξντφληνο. 

    ηβ. Σηο θαηάιιειεο γηα ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε: 

 Toλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επηθχξσζεο. 

 Αλαθνξά ζηνλ ηξφπν βαζκνλφκεζεο ηνπ πξντφληνο. 

 Σα κεζνδηαζηήκαηα αλαθνξάο γηα ηηο πξνζδηνξηδφκελεο πνζφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. 

 Αλ ην πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ ή λα εγθαζίζηαηαη ή λα ζπλδέεηαη κε άιια 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη, ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, 

επαξθή ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηινγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ 

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

θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο. 

 Όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο 

νξζήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηε θχζε θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο 

ζπληήξεζεο θαη βαζκνλφκεζεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία 

ηνπ πξντφληνο. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε πξφζζεηε επεμεξγαζία ή ρεηξηζκφ πνπ απαηηείηαη, πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζεί 

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

 Σηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ην ελδερφκελν θζνξάο ηεο πξνζηαηεπηηθήο ζπζθεπαζίαο. 

 Λεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο επαλαπνζηείξσζεο ή απνιχκαλζεο. 

     ηγ.  Σηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο θαη αζπλήζεηο θηλδχλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ή ηε δηάζεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο, αλ ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη νπζίεο αλζξψπηλεο ή δσηθήο πξνέιεπζεο πξέπεη λα 

εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε δπλεηηθή κνιπζκαηηθή θχζε ηεο. 

    ηδ. Σελ εκεξνκελία εθδφζεσο ή ηεο πιένλ πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ησλ νδεγηψλ ρξήζεσο. 

11)  Δπηπιένλ θάζε κνλάδα  ζπζθεπαζίαο ησλ πιηθψλ ζα παξαδίδεηαη κε : 

   α. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή 

    β. Αξηζκφ ζχκβαζεο 

    γ. Σελ έλδεημε « ΚΡΑΣΗΚΟ ΔΗΓΟ» 

 

Αξηζκφο εμεηάζεσλ – νξηζκνί 

Οη ζπζθεπαζίεο ησλ εμεηάζεσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αλάινγν αξηζκφ εμεηάζεσλ κε ηηο 

δεηνχκελεο, ήηνη: αλ  νη δεηνχκελεο είλαη 500, ν αξηζκφο εμεηάζεσλ ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπαζηψλ δελ 

ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην λνχκεξν 500 ή ηνπιάρηζηνλ ζηε πεξίπησζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο δελ ζα πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 30% ηεο επηηξεπφκελεο απφ ην Π.Γ. 118/2007 αχμεζεο.  πγρξφλσο δε ε 

εκεξνκελία ιήμεο ησλ   πξνζθεξνκέλσλ  αληηδξαζηεξίσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαηαλάισζεο ησλ δεηνχκελσλ εμεηάζεσλ. 

  

Έιεγρνη – Απφξξηςε Τιηθψλ- 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, 
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κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ Γ/ληνχ ηνπ Δξγαζηεξίνπ, αξθνχλησο ηεθκεξησκέλε. 

ε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί απφ ηελ  επηηξνπή παξαιαβήο νξηζηηθά νιφθιεξε ε ζπκβαηηθή πνζφηεηα ή 

κέξνο απηήο, ν πξνκεζεπηήο είλαη  ππνρξεσκέλνο κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ, λα αληηθαηαζηήζεη ηελ 

πνζφηεηα πνπ  απνξξίθζεθε κε άιιε, πνπ θαιχπηεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ηειηθά ν πξνκεζεπηήο δελ 

πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ  πξνζεζκία πνπ ηνπ δφζεθε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο. 

Σα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ, κέζα κε 

1εκέξα,απφ ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζεο ησλ λέσλ εηδψλ. 

Γηα ην επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ή 

θφξησζεο, ν πξνκεζεπηήο ινγίδεηαη εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ  πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. 

118/2007 (Κ.Π.Γ.) 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ηνλ αξηζκφ 

ηεο ζχκβαζεο, ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ησλ πιηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο απηνί θαίλνληαη ζηε 

δηαθήξπμε ή/ θαη ηε ζχκβαζε, θαζψο θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο θαηαθπξσζείζαο πξνζθνξάο ηνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΤΡΩΔΗ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

4.1. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, o 

Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζov 

δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα 

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

4.2. Ο Πξνκεζεπηήο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηεv ζχκβαζε, 

εθφζνλ: 

4.2.1. Σν πιηθφ δεv θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηoπ Ννζνθνκείνπ. 

4.2.2. πvηξέρoπv ιφγνη αvσηέξαο βίαο. 

4.3. Με ηεv απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί vα ηνπ παξαζρεζεί ε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηoπ πιηθνχ κέρξη ηεv πξoεγoχκεvε ηεο εκεξoκεvίαο δηελέξγεηαο ηoπ δηαγσvηζκoχ 

πoπ γίλεηαη ζε βάξνο ηoπ, πέξαλ ηεο oπoίαο oπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απoξξηθζέvηoο πιηθνχ 

γίλεηαη δεθηή. 

4.4. ηov πξνκεζεπηή πoπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επη-

βάιιovηαη κε απφθαζε ηoπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηoπ αξκoδίoπ oξγάvoπ, ηo 

oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov εvδηαθεξφκεvo πξoο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, oη θπξψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34 παξ. 5 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007). 

4.5. ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε 

θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Π.Γ. 

(Π.Γ. 118/2007).   

4.6. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο 

παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, εθηφο ησλ ηπρφλ 

πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007), θαηά 

ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ. 

4.7. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o ρνξεγεηήο 

επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ 

θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

5.1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή  η… 
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……………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) 

επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ πιηθνχ έξγνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφλν 

ηζρχνο έσο ηελ ……….-201… 

Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεί ζηνλ Πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 

πιηθνχ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

5.2.  ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ, ν Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πα-

ξαηείλεη αλαιφγσο ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ή λα ππνβάιεη λέα, νπφηε επηζηξέθεηαη ε 

αξρηθή. Ο θαηά ηα αλσηέξσ παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) 

ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε λέα εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ. 

5.3.  Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθή-

ξπμεο θαη ζην άξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ.118/2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΣΗΜΖΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

6.1.  Ζ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή πα-

ξαιαβή απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά 

πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

6.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, 

κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ (άξζξν 35 παξ. 1α  Κ.Π.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ 

θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

6.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

6.4. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

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

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

(απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

6.4.2. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκα-

ηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. 

Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ 

ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ εμεθνλζήκεξε πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

6.5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν θαζί-

ζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Ν. 4152/2013 άξζξν 1, παξ. Ε14 « Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 7
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιε-

ξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ 107/Α/9-05-2013). 

6.6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή 

ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη 

ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ  δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο 

θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ 

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

πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

6.7. Ο Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ.   

6.7.1.   Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:  

     i) Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (άξζξν 3, Ν.3580/2007) :  2% 

     ii)   Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

            (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):          1‰ 

15PROC003145288 2015-10-09

ΑΔΑ: ΩΓΛ64690ΒΥ-Τ1Ρ



   

 37 

6.7.2. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο πξψηεο απφ ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο 

ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο 

ραξηνζήκνπ (άξζξν 10 Ν. 187/1943).  

6.8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 

2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο.   

6.9.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

6.10. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ 

7.1.  Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ κε έγθαηξε θφξησζε - παξάδνζε ηνπ ππφ 

πξνκήζεηα πιηθνχ ή γηα ηελ κε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ή ηελ δηάζεζε απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ, 

εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλε-

ζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Πξνκεζεπηή λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιή-

ξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

7.2. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην γεγνλφο 

πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ννζνθνκείν ηα απαξαίηεηα απν-

δεηθηηθά ζηνηρεία.. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψ-

καηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιφγνπ αλσηέξαο βίαο  γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππν-

ρξεψζεσλ.  

7.3. Σν Ννζνθνκείν νθείιεη λα απαληήζεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε 

ηνπ γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. Αλ ην Ννζνθνκείν δελ απαληήζεη εληφο ηνπ αλσηέξσ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην γεγνλφο αλσηέξαο βίαο απνδεηθλχεηαη πιήξσο απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη ηε ζπλδξνκή ηνπ ιφγνπ αλσηέξαο βίαο πνπ επη-

θαιείηαη ν Πξνκεζεπηήο. 

7.4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πξνκε-

ζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπλη-

ζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

8.1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ 

απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψ-

ζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γε-

λέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπ-

ζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε 

νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 2672/1998. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κή-

λεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε 

απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

8.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη δελ 

ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο 

Καζηνξηάο. 

8.3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. …/2015 δηαθήξπ-

μεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ 

θάζε θνξά (Ν. 2286/1995, Π.Γ. 60/2007, Π.Γ. 118/2007, άξζξα 79 - 85 Ν. 2362/1995 θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

ΑΡΘΡO 9 

ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  
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9.1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1905/1990, ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί  λα ελερπξηάζεη ή  λα εθ-

ρσξήζεη ζε ηξίηνπο απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

9.2. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο ηζρχνπλ 

θάζε θνξά.  

 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εγγξάθσο, 

ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (2) φκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία, αθνχ δηα-

βάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνκείν έιαβε έλα αληίγξαθν, ελψ 

ην δεχηεξν έιαβε ν Πξνκεζεπηήο. 

 

 

 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ                                                       ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
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