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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ BIOXHMΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (2 ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, CPV 33696300-8, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). 

(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 44.969,45 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/04-04-2005 τ.Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και       

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/18-06-2007 τ.Α΄)  «Προμήθειες Φορέων      

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,   

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »,   

όπως αυτές ισχύουν μετά από τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.  
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-

2010). 

6. Το υπ’ αριθμ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 

«Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3580/2007-

Καθορισμός ΚΑΑ».  

7. Το υπ’αριθμ. 4661/14-09-2016  Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας , σχετικά  

       με την αρμοδιότητα της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά την θέση σε ισχύ του   
       Ν.4412/2016. 

8.    Την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων                                             



       (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) Τυποποιημένο  Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

9.    Την  υπ’αριθμ.  5/13-2-2019  (Θέμα 77 ο )  Απόφαση  του  Δ.Σ   του  Νοσοκομείου   

        (ΑΔΑ: 9ΛΒ4469069-8Δ4). 

10.Την υπ’αριθμ. 541/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΖ8Τ469069-ΒΧΓ). 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), για 

την  προμήθεια  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με ταυτόχρονη παραχώρηση 

συνοδού εξοπλισμού (2 αναλυτών και αναλώσιμων) για τις ανάγκες του Βιοχημικού 

Εργαστηρίου, CPV 33696300-8, διάρκειας τριών (3) μηνών σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τους Γενικούς Όρους της παρούσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 

44.969,45 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναλυτικά ως εξής: 
 

 

 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Σάκχαρο αίματος 

(γλυκόζη) 12.800 0,0896 0,1111 1.146,80 1.422,13 

2 Ουρία αίματος 12.800 0,0954 0,1183 1.221,12 1.514,19 

3 Κρεατινίνη 12.700 0,0954 0,1183 1.211,58 1.502,36 

4 Ουρικό οξύ   5.450 0,0961 0,1192    523,75 649,44 

5 Χοληστερόλη   1.450 0,1034 0,1282    149,93 185,91 

     6 

Χοληστερόλη Υψ. Πυκν. 

ΛΙΠΟΠΡ.  1.450 0,5308 0,6582    769,66 954,38 

7 

Χοληστερόλη LDL  

Yπολογιστικά
 *ΥΠΟΣΗΜ.1*

  ----------- --------- --------- ---------- ---------- 

8 Τριγλυκερίδια 1.450 0,1155 0,1432    167,47 207,67 

9 Χολερυθρίνη ολική 9.950 0,1095 0,1358   1089,52 1.351,01 

10 Χολερυθρίνη άμεση    980 0,1757 0,2179     172,18 213,51 

11 

Ολικά λευκώματα - 

Πρωτεΐνες 9.970 0,0848 0,1052     845,46 1.048,37 

12 Αλβουμίνη 9.970 0,0906 0,1123     903,28 1.120,07 

13 

Ασπαρτική 

Ανιμοτρανσφεράση 12.700 
0,1147 

0,1422   1.456,69 1.806,30 

14 

Αμινοτρανσφεράση 

Αλανίνης 12.900 
0,0869 

0,1078   1.121,01 1.390,05 

15 

γ- 

Γλουταμινοτρανσφεράση 11.900 
0,0844 

0,1047   1.004,36 1.245,41 

16 Αλκαλική φωσφατάση 10.900 0,1026 0,1272   1.118,34 1.386,74 

17 

Γαλακτική 

αφυδρογονάση 12.400 
0,1141 

0,1415   1.414,84 1.754,40 

18 

Κρεατινική κινάση (ολικό 

κλάσμα) 9.950 
0,1814 

0,2249   1.804,93 2.238,11 

19 Κρεατινίνη κινάση - ΜΒ 2.990 0,1542 0,1912      461,06 571,71 

20 Αμυλάση 6.980 0,2849 0,3533  1.988,60 2.465,87 

21 Κάλιο 11.980 0,0772 0,0957     924,86 1.146,82 



 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γ. Ν. Ν Θ. Α. 
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Κτήριο Διοίκησης 
Αίθουσα Δ.Σ. 

20-3-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ 13.00 

 
Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 19-3-2019 

ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00  

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται 

αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή. 

22 Νάτριο 11.970 0,0772 0,0957     924.08 1.145,86 

23 Χλώριο 3.940 0,0772 0,0957     304,17 377,17 

24 Ασβέστιο 8.950 0,1017 0,1261     910,21 1.128,67 

25 Φώσφορος 5.880 0,2302 0,2854   1.353,58 1.678,43 

26 Μαγνήσιο 8.980 0,1888 0,2341   1.695,42 2.102,33 

27 Σίδηρος (fe ορού) 2.380 0,3302 0,4094      785,88 974,49 

28 

Μετατρεπτικό ένζυμο  

αγγειοτενσίνης 290 1,1242 1,3940      326,02 404,26 

29 Διγοξίνη 160 3,5442 4,3948      567,07 703,17 

30 Θεοφυλλίνη 110 2,8442 3,5268      312,86 387,95 

31 

ADA & ADA 2 

(Απαμινάση της 

Αδενοσίνης-  

Ολικό) 480 

1,6758 

2,0780      804,38 997,44 

32 

ADA & ADA 2 

(Απαμινάση της 

Αδενοσίνης-  

Κλάσμα 2) 

Ο ζητούμενος  

αριθμός  

εξετάσεων  

συνυπολογίζεται 

με τον αριθμό 

εξετάσεων της  

παραμέτρου 31 

 

 

 

 

 

1,6758 
2,0780 

Ο ζητούμενος  

αριθμός 

εξετάσεων 

συνυπολογίζεται 

με τον αριθμό 

εξετάσεων της 

παραμέτρου 31 

Ο ζητούμενος 

 αριθμός 

εξετάσεων 

συνυπολογίζεται  

με τον αριθμό  

εξετάσεων της 

 παραμέτρου 31 

33 URINARY PROTEIN-CSF 180 0,4510 0,5592 81,18 100,66 

34 CRP 7600 1,0000 1,2400 7.600,00 9.424,00 

35 ACETΑMINOPHENE 190 1,5000 1,8600 285,00 353,40 

36 SALICYLATE 390 1,6700 2,0708 651,30 807,61 

37  TRICYCLIC 50 1,6900 2,0956 84,50 104,78 

38 BENZODIAZEPINES 50 1,6900 2,0956 84,50 104,78 

  ΣΥΝΟΛΑ      36.265,67 44.969,45 

 

* ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 1*:   Το είδος με α/α 7 Χοληστερόλη LDL, δεν θεωρείται ανεξάρτητη εξέταση που χρεώνεται 

αλλά πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα από το μηχάνημα υπολογιστικής εκτίμησης της.  



Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης έχει δημοσιευθεί στo ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής (www.sotiria.gr) και στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια . 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

  

1. ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. 

2. ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΡΟ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ- ΑΝΑΛΥΤΗ. 

3. ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ 

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. 

4. ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΝΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ). ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ  ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΥΤΩΝ (MSDS).  

5. Η ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΘΟΔΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. 

6. ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ (CONTROLS ΚΑΙ CALIBRATORS) ΘΑ 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

7. ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ, ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΟΣΟ 

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ.  

8. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΘΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ CONTROLS/CALIBRATORS, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (LIS).  

9. ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.  

10. Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΙΝΑΚΑ.  

 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

ΣΑΚΧΑΡΟ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΟΥΡΙΑ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΚΑΛΙΟ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΝΑΤΡΙΟ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 



ΧΛΩΡΙΟ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΑΛΑΝΙΝΙΚΗ ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ 

ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ ΑΜΙΝΟΤΡΑΣΦΕΡΑΣΗ 

Γ-ΓΛΟΥΤΑΜΙΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ 

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 

ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ 

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) 

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ (ΟΛΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ) 

ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ (ΚΛΑΣΜΑ MB) 

ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΑΜΥΛΑΣΗ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΣΙΔΗΡΟΣ 

ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΑΠΑΜΙΝΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ (ΟΛΙΚΟ) (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΑΠΑΜΙΝΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ (ΚΛΑΣΜΑ 2) (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

C- ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ) 

ΔΙΓΟΞΙΝΗ 

ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (2  ΟΜΟΙΟΙ  ΑΝΑΛΥΤΕΣ)   

ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΟΙ  ΚΑΤΩΘΙ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΦΟΡΟΥΝ  ΣΤΟΝ  ΚΑΘΕΝΑ 

ΑΝΑΛΥΤΗ) 

 

1. Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (CE), ΝΑ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. 

2. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΥΧΑΙΑΣ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (RANDOM ACCESS). ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

(ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20). 

3. Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΣΟΒΑΡΑ 

ΥΠΟΨΗ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1400 ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 400   

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΩΡΑ. 



4. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ. ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΙ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ. 

5. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΦΟΡΤΩΣΗΣ). Ο ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΟΡΟΣ/ ΠΛΑΣΜΑ/ ΟΥΡΑ/ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ). 

6. ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ NA ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ BARCODE ΚΑΙ 

ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

7. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ.   

8. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΗΓΜΑΤΟΣ-ΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ. 

9. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ή ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ 

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (AUTO RERUN).  

10. Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (REFLEX TESTS) 

11. ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ BACKUP ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΙΔΙΟΥ Η΄ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ LOT ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ. 

12. Η ΣΤΑΘΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ (ΟΧΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο 

ΧΡΗΣΤΗΣ). 

13. Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, 

ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- BARCODE ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 45 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ. 

14. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΛΕΝΟΜΕΝΕΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ Ή ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. 

15. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ, ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ.   

16. Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΩΣ KAI 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

17. Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ, 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ.  

18. ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ 



ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 

19. Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΧ ΓΡΑΦΗΜΑ LEVEY-

JENNINGS). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ TOYΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 

WESTGARD ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο 

ΧΡΗΣΤΗΣ.  

20. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ. 

21. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.  

22. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ.  Η 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ.  

23. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ, ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- LIS. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

24. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 24 ΩΡΕΣ/24ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟ SERVICE. 

25. Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ BACKUP 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (UPS) ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΜΙΝ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ UPS ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

26. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 

27. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ADA ΚΑΙ ADA2. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.   

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.   

 

2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών τους 

εις διπλούν. 

 

3. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο 

φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς:  

Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής  

Γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης  

Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού – η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  



προσφορών &  

Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).  

Η ένδειξη « ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί»  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα 

εμπεριέχει τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του 

άρθρου 92 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

     

      «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» : σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο   

τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

 1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης (ΤΕΥΔ), για διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης κάτω των ορίων, ως προκαταρκτική απόδειξη των οικονομικών φορέων προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016:  

(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 

λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης, 

(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα 

άρθρα 75,76 και 77 του Ν.4412/2016. 

Το ΤΕΥΔ αποτελεί έγγραφο και  αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. 

2.   Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία 

για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα 

αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.        

3.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σχετικά με μη επιβολή προστίμων για παράβαση 

συμβατικών υποχρεώσεων και αγορανομικών διατάξεων. Η μη υποβολή της εν λόγω 

δήλωσης και η διαπίστωση τέτοιων παραβάσεων θα αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» :  

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν 4412/2016 τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια καθώς και όσα στοιχεία και 

έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε 

δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο). 

 

 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» :  

        Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων  

το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) – άρθρο 92& 95 του Ν. 4412/2016.  

Ως κριτήριο για την επιλογή του προμηθευτή θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας 

από οικονομική  άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ.  

Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην 

περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να 

καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του 

παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το 



διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος 

καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής 

της προσφοράς (με ποινή απόρριψης).  

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Προμηθευτή μέχρι τη 

πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.  

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε 

περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικών και 

ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως  

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 

Ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και 

σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν 

σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών.  

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής ή είναι σε 

δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες,  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

4. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΝΟΜΙΣΜΑ 

  1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Να αναγράφονται δε αριθμητικώς και    

  ολογράφως. 

2.Η  τιμή θα δίδεται ανά εξέταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα επιμέρους κόστη 

όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια των αντίστοιχων 
εξετάσεων (αντιδραστήρια, υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου, αναλώσιμα υλικά, 

παροχή μηχανήματος, συντήρηση, εκπαίδευση κλπ). 

Εξέταση νοείται μόνο το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης των βιολογικών 

δειγμάτων. 

3.Οι τιμές θα πρέπει να καταγραφούν ως εξής: 

Α)Τιμή εξέτασης  χωρίς ΦΠΑ. 

Β)Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ 

Γ)Συνολικό κόστος με ΦΠΑ 

4.Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, έξοδα 

διασύνδεσης με το LIS, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λ.π.)βαρύνει 
τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

 

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα 3 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι 

κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν. 

4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους 

ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται 

εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ 
ανώτατο όριο 3 μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 



παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 

ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα 

ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ 

Ο προσφέρων ,εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το 

προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της.  

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, 

στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. 
Επίσης ,στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση τους προς 

τον φορέα ότι η κατασκευή του θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η 

οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και 

ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας ,σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή 

υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Επίσης στην προσφορά του ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναγράφει τον κωδικό καθώς και 

την ποσότητα ανά συσκευασία, του κάθε επιμέρους είδους . 
 

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

       Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι  

        περιπτώσεις:  

       • Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.  

       • Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων  

προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή.  

       • Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.  

       •  Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.  
       • Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.  

      • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη 

διακήρυξη.  

      • Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης  

      • Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν  

διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  

      • Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη.  

      • Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.  

      • Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το Ν 4412/2016 άρθρ.  
88.  

      • Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του  

        Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της  

παρούσας διακήρυξης.  

      • Όταν οι προσφερόμενες τιμές είναι ανώτερες από αυτές του παρατηρητηρίου τιμών  

της  ΕΠΥ (αν υπάρχουν)  



      • Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.  

       Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός 

του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται 

μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Το Νοσοκομείο επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος 

ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το 
Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για 

αυτό να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας. 

 

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ  

       Η επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των 

προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την 

ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο 

προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική 

προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει 

στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού 

μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 

διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής 

αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που έγιναν 

τεχνικά αποδεκτές. Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι 

ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της 

προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα 
γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου. Στο τέλος 

της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών 

η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την παραπάνω 

περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης , το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο 

της Υπηρεσίας.  

        

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

      (Ν.4412/2016 άρθρα 100 & 105 ) .  

      Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου , θα είναι αυτό τα ης  πλέον  συμφέρουσας  από  
      οικονομική  άποψη  προσφορά, μόνο βάσει τιμής.  Η κατακύρωση  προτείνεται  από την   

      αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και    αφορά  στον  προμηθευτή με την   

      χαμηλότερη  τιμή, εκ  των  προμηθευτών  των  οποίων  οι  προσφορές  έχουν  κριθεί  ως  

      αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες  

      θεωρούνται  οι  προσφορές  με την  αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους  

      όρους και  τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

      Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,  

απορρίπτεται ως  απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.  

      Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις  τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

      Η κατακύρωση του διαγωνισμού εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου 

το οποίο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, εάν κατά την 

κρίση του οι τιμές που επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για την υπηρεσία, ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 



10.    ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει  την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών που 

θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του  στο πλαίσιο της παρούσης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μεταφέρει την εν λόγω 

υποχρέωση σε όσους υπαλλήλους ή συνεργάτες του εμπλέκονται άμεσα με την 

εκτέλεση της παρούσας και διασφαλίζει ότι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και έχουν 

δεσμευτεί εγγράφως με τις εν λόγω υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.  

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται 

στον ΑΝΑΔΟΧΟ ή και στους υπαλλήλους ή συνεργάτες του κατά τα ανωτέρω, το 

γεγονός αυτό θα αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της παρούσας και παράλληλα 

θα δίνει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις άμεσες και 

έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες θα έχει κατά περίπτωση υποστεί. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει λειτουργεί και παρέχει τις υπηρεσίες του σε πλήρη 
συμμόρφωση με τους κανόνες που θέτουν οι Κανονισμοί και οι νόμοι τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτοί ισχύουν, σε σχέση με την προστασία και 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τυχόν λαμβάνει από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

στα πλαίσια της παρούσας και έχει δεσμεύσει σχετικώς και τους υπαλλήλους, 

συνεργάτες και κάθε άλλον που τυχόν ενεργεί για λογαριασμό του, τα οποία και θα 

τηρεί σε κάθε περίπτωση εμπιστευτικά και δεν θα κοινοποιεί παρά μόνο όπως η 

νομοθεσία που εφαρμόζεται ορίζει, θα τα διατηρεί δε για όσο αυτό απαιτείται στα 

πλαίσια της παρούσας και σε κάθε περίπτωση για όσο ορίζεται από τους ισχύοντες 

νόμους. 

          

11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ν. 4412/2016 άρθρο 72)  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον 

δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση.  

• Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.  

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος  στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής  εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ., η οποία θα 

ισχύει δύο (2) μήνες επιπλέον του χρόνου ολοκλήρωσης των υπηρεσιών  
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου 

κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 

203 του Ν 4412/2016. 

 

12.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται  στη  παρούσα θα γίνεται εντός                                                            

εικοσιτεσσάρων  (24) ή σαράντα οκτώ (48) ωρών, τμηματικά και σύμφωνα με τις 

ανάγκες του Νοσοκομείου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μετά  από 
γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή σε 

χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

  

 

 



13.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

         Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της, 

με δικαίωμα παράτασης έως την εξάντληση του φυσικού-οικονομικού αντικειμένου, 

κατόπιν μονομερούς απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Αναθέτουσας 

Αρχής και όχι πέραν των τριών (3) μηνών.       
 

14.  Ο   Ανάδοχος    είναι   υποχρεωμένος   να   παρουσιαστεί   στο    Νοσοκομείο   για   την 

υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης  εντός  είκοσι  (20)  ημερών,  από την έγγραφη 

ειδοποίησή του προσκομίζοντας α) την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης               

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου 

έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν .4412/2016 (Λόγοι 

Αποκλεισμού), γ)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το Υπουργείο 

Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ.), δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον 
αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και ε) Πιστοποιητικό του οικείου  Επιμελητηρίου   με το 

οποίο   θα   πιστοποιείται:  α)  η εγγραφή   του  Αναδόχου  σε  αυτό  και  το  ειδικό  του 

επάγγελμα,  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  β)  ότι  ο 

Ανάδοχος εξακολουθεί  να  παραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  την επίδοση  της ως άνω 

σχετικής ειδοποίησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 105 του  

Ν. 4412/2016.  Κατά τα λοιπά ισχύουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 

4412/2016.  

         Σε  περίπτωση  αθέτησης  των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με    

         Απόφαση  του  Δ.Σ  του  Νοσοκομείου  και   επιβάλλονται σε   αυτόν  οι  κυρώσεις   που    

         προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016. 
 

  

15. ΠΛΗΡΩΜΗ 

     1)  Η  πληρωμή  θα  γίνεται  σε  διάστημα  δύο (2) μηνών από  την έκδοση του  σχετικού   

      τιμολογίου. 

     2)   Η πληρωμή  θα  γίνεται  με  βάση  τις  τιμές  ανά   εξέταση   επί  (x)  τις  αντίστοιχες   

      διενεργηθείσες εξετάσεις. 

     3) Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον τρόπο που το Νοσοκομείο προσδιορίζει 

τον αριθμό των εξετάσεων που έγιναν ανά χρονική περίοδο ελέγχου-προσδιορισμού 

πληρωμής, δηλαδή αριθμό εξετάσεων επί (x) τιμή σύμβασης ανά εξέταση=(ίσον) 
πληρωτέο. 

     4)   Στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται πρακτικό από επιτροπή του Νοσοκομείου, στο 

οποίο θα αναγράφουν την αξία των απογραφών ,των αγορών και των πιστοποιήσεων, 

το οποίο θα συμφωνεί με τον αριθμό των εξετάσεων του καταμετρητή (counter) του 

μηχανήματος και θα ειδοποιείται η εταιρεία προκειμένου η όλη διαδικασία να γίνεται 

παρουσία εκπροσώπου της και θα προσυπογράφει στο σχετικό πρακτικό το οποίο 

πρέπει να υπογράφεται και από τον Δ/ντή του Τμήματος. 

     5)  Επίσης  στο  ίδιο  χρονικό διάστημα θα γίνεται καταγραφή της ποσότητας των μη 

χρησιμοποιηθέντων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων η οποία μαζί με τα 

καταναλωθέντα αντιδραστήρια θα πρέπει να συμφωνεί με την ποσότητα των 
παραδοθέντων αντιδραστηρίων, βάσει των αντίστοιχων Δελτίων Αποστολής-

Τιμολογίων. 

  6)   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανανεώνει τα υλικά σε περίπτωση που πλησιάζει ο 

χρόνος λήξης τους και γίνεται η επιστροφή τους ,με έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. 

      Για τα αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα υλικά για τα οποία δεν πιστοποιήθηκε κατά τα 

ανωτέρω οριζόμενα η διενέργεια των σχετικών εξετάσεων, η προμηθεύτρια εταιρεία 



υποχρεούται εντός εύλογης προθεσμίας να εκδίδει και να παραδίδει στο Νοσοκομείο 

αντίστοιχα πιστωτικά τιμολόγια. 

  

 

16. Τον  ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι κρατήσεις επί του καθαρού ποσού, όπως ισχύουν κάθε   
       φορά, σήμερα δε είναι οι εξής: 

1) 2,00% Ν. 3580/07 & Ν. 3846/2010  

2) 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 

20%) 

3)0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 

20%) 

που παρακρατούνται (προς απόδοση) κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο. 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αρθρ. 24 Ν. 2198/94. 

• Ο φόρος προστιθεμένης αξίας βαρύνει το Νοσοκομείο όπως ο Νόμος ορίζει. 

Καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση που παρακρατείται (προς 

απόδοση) κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο. 
 

 

17.   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

1) Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται 

από   το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

2) Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε  
προθεσμία  που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. 

3) Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία 

άσκησης της είναι πέντε (5) μέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

4) Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιων της Αναθέτουσας Αρχής.  

5) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, 
η   καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

6) Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. 

 

18. Για  την  κατακύρωση  θα  λαμβάνεται  υπόψη  και  η  προηγούμενη   συμβατική   
       συμπεριφορά του αναδόχου. 

 

19. Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και 

εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν 

καθώς και η  με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 

20.  Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα   

       ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

 



 

21.  Ο Ανάδοχος ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί θα   

       υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών. 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                   



 

 

 

                             

 

 

 

                                  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Γ.Ν.Ν.Θ.Α. « Η ΣΩΤΗΡΙΑ»] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99222004] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152, 11527 ΑΘΗΝΑ] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [KATTH NIKOΛΙΤΣΑ] 
- Τηλέφωνο: [210-7763626] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom11@sotiria.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΥΟ (2) ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ,CPV 33696300-8] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99222004] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 



Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii ; 
 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

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

 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 
α) [……] 
 

 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 



γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

γ) [……] 
 

 

 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 

 

 
β) [……] 
 

 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 



Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 



Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 



Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix· 

2. δωροδοκία
x,xi· 

3. απάτη
xii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii : 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix 



Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 
[……] 

 



Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 
Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 

 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 

 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 

 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 

 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……]  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 

 



Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

 

 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 



Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  
[..........……] 
[] Ναι [] Όχι 
 

 
[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

[] Ναι [] Όχι 



απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

 

 



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 

η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 
Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 
[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται
xxxii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxiii . 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

 
 
 

                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  



                                                                                                                                            
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 



                                                                                                                                            
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 



                                                                                                                                            
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  


