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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ – ΡΑΤΘΣΙΩΝ
ΑΓ. ΟΛΓΑΣ 3-5
ΑΘΘΝΑ
14233
ΕΛΛΑΔΑ
GR 30
2132057830
promkgh2009@gmail.com
Χ. Κοφμπθ
www.konstantopouleio.gr

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ
Ρόλθ
Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ
Χϊρα
Κωδικόσ ΝUTS
Τθλζφωνο
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο (Ν.Ρ.Δ.Δ)

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υγεία
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
(Αρ. Συςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ 102715)
β)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ:
γ)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον τακτικό προχπολογιςμό του Νοςοκομείου.
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε. : 1359

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια αντιδραςτθρίων για τθν εξακρίβωςθ τθσ ομάδασ αίματοσ
(Αντιδραςτιρια Αιμοδοςίασ )
Θ Ρρομικεια κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων
(CPV): 3369200-7

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι
Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 269.450,17 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 218.124,20 €).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ.
Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα για δίμθνθ μονομερι παράταςθ και επιπλζον δεκάμθνθ με τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ εταιρείασ και τθν ζγκριςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν προχπόκεςθ
ότι δεν ζχουν εξαντλθκεί οι ποςότθτεσ των υλικϊν που περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ.
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Σε περίπτωςθ χριςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εάν ολοκλθρωκεί αντίςτοιχοσ διαγωνιςμόσ από ανϊτερθ αρχι.
Το Νοςοκομείο μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ,
μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά 15% με εκτιμϊμενθ αξία ι
για μικρότερθ ποςότθτα κατά 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ
μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ,
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.
Καμία ανακεϊρθςθ τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και των
τυχόν άςκθςθσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, μόνο βάςει τιμισ (χαμηλότερη τιμή).

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με τισ εκάςτοτε τροποποιιςεισ του
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»
 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια"
και άλλεσ διατάξεισ”,
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
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‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ
εταιρίεσ”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κ Απόφαςθ 41/2018 ΑΕΡΡ Απόφαςθ 41/2018
ΑΕΡΡ Απόφαςθ 41/2018 ΑΕΡΡ Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)
του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,
 Το ΦΕΚ 171 (Τεφχοσ Α /13-11-2017 ) Τροποποιιςεισ Ν 4412/2016
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
 Ν 4497/19 (ΦΕΚ Αϋ171/13-11-2017) άρκρο 107
 Ν 4496/19 (ΦΕΚ Αϋ170/8-11-2017) άρκρο 22
 Ν 4605/19 (ΦΕΚ Βϋ52/1-4-2019) άρκρο 43
 Ν 4608/19 (ΦΕΚ Αϋ66/25-4-2019) άρκρο 33
 Ν 4609/19 (ΦΕΚ 67Α/3-5-2019) άρκρο 56
Των Αποφάςεων (Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα διακιρυξθ)
 Το αρ. πρωτ. 4963/5-10-2016 ζγγραφο τθσ Ε.Ρ.Υ «Ρρομικειεσ από τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 9 του ν 3580/2007-κακοριςμόσ ΚΑΑ»
 Το αρ. πρωτ. 853/27-3-2018 ζγγραφο τθσ Ε.Κ.Α.Ρ.Υ
 Τθν από 11-09-2020 (8θ Συν Θεμ Α16) απόφαςθ Δ.Σ με τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια του
διαγωνιςμοφ
 Τθν από 20-01-2021 (1θ Συν Θεμ Α16) απόφαςθ Δ.Σ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 16-03-2021 κακ ϋόλθ τθ διάρκεια τθσ
θμζρασ .
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr από τθν 10-02-2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10.00 π.μ.
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1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 12/02/2021
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Tο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 102715
Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.konstantopouleio.gr

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1. θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ
2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ ι/ οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν
παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά
δικαιολογθτικά
4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ,
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο,
δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.

Σελίδα 8

21PROC008115385 2021-02-09
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα : Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ
ελλθνικι ζκδοςθ.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην
ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε
.
από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα
μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο
απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην
οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα , χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
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α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ίςθ με το 2%
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Το φψοσ τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων
τμιματοσ/τμθμάτων. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει
και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν
ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, αλλιϊσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
Σελίδα 10

21PROC008115385 2021-02-09
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
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αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται .
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ).
2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
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ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο.
2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ,
το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ
(ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα II, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου
εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1
*Στισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ
ποικίλλουν από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΕΕΕΣ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων
με τα ίδια κριτιρια επιλογισ). Η Α.Α. επιςθμαίνει τθν ανωτζρω υποχρζωςθ+.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
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2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζντυπο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ ) του άρκρου 79
παρ. 4
ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από
τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ , που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ
του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3)
μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ
άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
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Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2 γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του1 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.2 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ
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περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των
πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016 και
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ).
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Σ.Σ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ
I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ
ορίηεται κατωτζρω:
Α. Τιμζσ
Θ τιμι δίνεται ςε ευρϊ ανά τεμάχιο ι τθν μονάδα μζτρθςθσ που αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ .
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Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι .
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ ,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» τθν 23-03-2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10.00 π.μ.
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
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από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ
προςφορζσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.5.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.5 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.5
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ
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ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:
ποςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ
ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ,
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου εφόςον απαιτείται από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με
τα άρκρα 5 και 36 του ν. 4129/2013.
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 3.2 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ,
ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
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(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ ι Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
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4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.5.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το (α) τμιμα (τα) τθσ ςφμβαςθσ, το (α) οποίο (α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ
και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

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

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ
τμθματικϊν παραδόςεων .Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των
νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ 4
του ν 4412/2016 , κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3.% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20.%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4.% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 3.2 .τθσ παροφςασ
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
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ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά ςτο φαρμακείο του Νοςοκομείου
ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του , όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθ λειτουργία του και κατά τθν
απόλυτθ κρίςθ του , εντόσ του προβλεπόμενου από τθ ςφμβαςθ χρόνου .
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο –
χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ πρακτικι δοκιμαςία κ.λ.π
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από
τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
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που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ Ν. ΡΙΦΤΗΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ

ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ
ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ
ΡΟΣΦΟΩΝ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 16-03-2021 θμζρα Τρίτθ κακϋόλθ τθ διάρκειά τθσ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ

23-03-2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

ΜΕΣΩ
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ – ΡΑΤΘΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΤΕΣΤ
33696200-7

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

269.450,17 €

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΤΘΣΕΙΣ

ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ

ΤΟΥ
ΙΩΝΙΑΣ

ΜΔΡΟ Β - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

A.A

Ρεριγραφι

Ετιςιοσ
Αρικμόσ
Εξετάςεων

Tιμι
μονάδοσ

Σφνολο

Φπα

Σφνολο με
Φπα

1

Εξζταςθ Γενικι αίματοσ ςε
αναλυτι τφπου Α1 για τισ
ανάγκεσ πρωϊνισ ρουτίνασ.

45500

1,00

45500,00

24%

56.420,00

1000

3,00

3000,00

24%

3.720,00

45500

1,00

45500,00

24%

56.420,00

12000

0,98

11760,00

24%

14.582,40

2

3

4

Εξζταςθ ΔΕΚ ςε αναλυτι
τφπου Α1 για τισ ανάγκεσ
πρωϊνισ ρουτίνασ.
Εξζταςθ Γενικι αίματοσ ςε
αναλυτι τφπου Α2 για τισ
ανάγκεσ εφθμεριϊν και
αργιϊν.
Χρόνοσ
Ρροκρομβίνθσ
(P.T.).Ανκρϊπινθ
Θρομβοπλαςτίνθ, ISI= 1(11,1).
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5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Xρόνοσ
Μερικισ
Θρομβολαςτίνθσ
(a PTT).
Yγρό αντιδραςτιριο,ζτοιμο
πρόσ
χριςθ
περιζχον
ενεργοποιθτι πυρίτιο.
a
PTT
Ευαίςκθτο
ςε
παρουςία
αντιπθκτικοφ
λφκου.
Ρροςδιοριςμόσ
Ινωδογόνου.Μζκοδοσ Clauss
.Χριςθ
αναραίωτων
δειγμάτων.
Ρροςδιοριςμόσ Ddimers , τθσ
πλζον υψθλισ ευαιςκθςίασ.
(Μζκοδοσ Ανοςολογικι).
Χρόνοσ
ΘΟΜΒΙΝΘΣ
(Μζκοδοσ Χρωμογονικι)
ΑΤ ΙΙΙ
(Λειτουργικότθτα)
(Μζκοδοσ Χρωμογονικι)
Prot C (Λειτουργικότθτα),
(Μζκοδοσ Χρωμογονικι)
Free
Prot
S
(Λειτουργικότθτα)(Μζκοδοσ
Ρθκτικολογικι)
Ρροςδιοριςμόσ
APC
–
Resistance
Ρροςδιοριςμόσ
Αντιπθκτικοφ Λφκου (R.V.V.T)
Screening
Ρροςδιοριςμόσ
Αντιπθκτικοφ Λφκου (R.V.V.T)
Επιβεβαιωτικό
Ραράγοντασ F V (activity)
Ραράγοντασ F X (activity)
Ραράγοντασ F VII (activity)
Ραράγοντασ F VIII (activity)
Ραράγοντασ F IX (activity)
Ραράγοντασ F XI (activity)
Ραράγοντασ F XII (activity)
Ραράγοντασ F XIII (Μζκοδοσ
Χρωμογονικι)
Ρροςδιοριςμόσ Ραράγοντα
V.Willebrand
Ρροςδιοριςμόσ .Α.Ι. (total)
(Μζκοδοσ Χρωμογονικι)
Ρλαςμινογόνο
(Μζκοδοσ
Χρωμογονικι)
Επίπεδα ΘΡΑΙΝΘΣ(Μζκοδοσ
Χρωμογονικι) Anti-Xa
Ρροςδιοριςμόσ INNOVANCE
DTI (άμεςου αναςτολζα
Θρομβίνθσ)
Μοριακι
Εξζταςθ
Θρομβοφιλίασ
Εξζταςθ TKE

5000

1,00

5000,00

24%

6.200,00

500

1,00

500,00

24%

620,00

1000

1,30

1300,00

24%

1.612,00

3500

5,60

19600,00

24%

24.304,00

350

1,32

462,00

24%

572,88

500

2,10

1050,00

24%

1.302,00

200

5,00

1000,00

24%

1.240,00

100

5,00

500,00

24%

620,00

150

4,70

705,00

24%

874,20

200

3,20

640,00

24%

793,60

100

2,70

270,00

24%

334,80

150
50
50
150
250
50
50

1,40
1,90
2,80
1,80
2,00
2,70
2,70

210,00
95,00
140,00
270,00
500,00
135,00
135,00

24%
24%
24%
24%
24%
24%
24%

260,40
117,80
173,60
334,80
620,00
167,40
167,40

150

5,80

870,00

24%

1.078,80

100

7,20

720,00

24%

892,80

100

6,70

670,00

24%

830,80

60

3,10

186,00

24%

230,64

150

3,40

510,00

24%

632,40

240

6,70

1608,00

24%

1.993,92

500

19,40

9700,00

24%

12.028,00

10000

0,80

8000,00

24%

9.920,00
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31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

VEGF
Ρροςδιοριςμόσ
P.A.P.complex
IL-6
TNF
Vitamin B12
Folate
Ferritin
Soluble Transferrin Receptors
Θρομβοελαςτογραφία
ολικοφ αίματοσ για τθν
εκτίμθςθ τθσ εξωγενοφσ
οδοφ πιξθσ
Θρομβοελαςτογραφία
ολικοφ αίματοσ για τθν
εκτίμθςθ τθσ ενδογενοφσ
οδοφ πιξθσ
Θρομβοελαςτογραφία
ολικοφ αίματοσ για τθν
εκτίμθςθ
του
κρόμβου
ινϊδουσ
Θρομβοελαςτογραφία
ολικοφ αίματοσ για τθν
εκτίμθςθ εξουδετζρωςθσ τθσ
θπαρίνθσ
ACA IgG
ACA IgM
β2GPI IgG
β2GPI IgΜ
β2GPI Domain1
HIT IgG
Ζλεγχοσ Αιμοπεταλίων με
P2Y 12 ςε ολικό Αίμα
Ζλεγχοσ Αιμοπεταλίων με
Collagen / Epinephrine ςε
ολικό Αίμα
Ζλεγχοσ Αιμοπεταλίων με
Collagen / ADP ςε ολικό
αίμα.
May
Grunvald
.Yψθλισ
κακαρότθτασ και ποιότθτασ
χωρίσ χθμικά πρόςκετα ι αν
περιζχουν να είναι αςφαλι,
μθ ερεκιςτικά για τουσ
βλεννογόνουσ & το δζρμα,
χωρίσ πτθτικά που ερεκίηουν
τθν οςμι με CE & ΙVD ( Lit )

96

10,20

979,20

24%

1.214,21

96

6,30

604,80

24%

749,95

288
288
1800
1800
2000
300

6,20
6,20
3,00
3,00
2,80
12,50

1785,60
1785,60
5400,00
5400,00
5600,00
3750,00

24%
24%
24%
24%
24%
24%

2.214,14
2.214,14
6.696,00
6.696,00
6.944,00
4.650,00

100

15,00

1500,00

24%

1.860,00

100

15,00

1500,00

24%

1.860,00

50

19,00

950,00

24%

1.178,00

70

19,00

1330,00

24%

1.649,20

100
100
100
100
100
75

14,60
14,60
14,60
14,60
25,00
50,00

1460,00
1460,00
1460,00
1460,00
2500,00
3750,00

24%
24%
24%
24%
24%
24%

1.810,40
1.810,40
1.810,40
1.810,40
3.100,00
4.650,00

40

12,00

480,00

24%

595,20

40

12,00

480,00

24%

595,20

40

12,00

480,00

24%

595,20

110

10,00

1100,00

24%

1.364,00
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53

Giemsa.
Yψθλισ
κακαρότθτασ και ποιότθτασ
χωρίσ χθμικά πρόςκετα ι αν
περιζχουν να είναι αςφαλι,
μθ ερεκιςτικά για τουσ
βλεννογόνουσ & το δζρμα,
χωρίσ πτθτικά που ερεκίηουν
τθν οςμι με CE & ΙVD (Lit)

110

10,00

1100,00

24%

1.364,00

54

Fe Μυελοφ (Κυτταροχθμικι)
Υψθλισ κακαρότθτασ και
ποιότθτασ με CE & IVD

10

175,00

1750,00

24%

2.170,00

55

Αλκαλικι
Φωςφατάςθ
Λευκϊν
(Κυτταροχθμικι)
Υψθλισ κακαρότθτασ και
ποιότθτασ με CE & IVD (Kit)

1

340,00

340,00

24%

421,60

56

Πξινθ Φωςφατάςθ λευκϊν
(Κυτταροχθμικι)
Υψθλισ
κακαρότθτασ και ποιότθτασ
με CE & IVD (Kit)

1

360,00

360,00

24%

446,40

2

150,00

300,00

24%

372,00

12

100,00

1200,00

24%

1.488,00

1

350,00

350,00

24%

434,00

5

165,00

825,00

24%

1.023,00

57

58

59

60

Υπεροξειδάςθ
(Κυτταροχθμικι).
Τα
αντιδραςτιρια
να
είναι
βακμονομθμζνα και να μθ
είναι
τοξικά
(να
μθν
περιζχουν βενηιδίνθ). Ο
χρόνοσ διενζργείασ να είναι
περιοριςμζνοσ
(ταχεία
χρϊςθ, περίπου 10min)
κακϊσ και να υπάρχεί θ
δυνατότθτα
χρϊςθσ
επιχριςμάτων
τόςο
περιφερικοφ αίματοσ όςο και
μυελοφ.
Υψθλισ
κακαρότθτασ και ποιότθτασ
με CE & IVD (Kit)
Χρϊςθ επιχρίςματοσ (MayGiemsa) ταχείασ δράςεωσ.
Να διακζτει ζτοιμα προσ
χριςθ
αντιδραςτιρια
κατάλλθλα
για
χρϊςεισ
επιχριςμάτων περιφερικοφ
αίματοσ
και μυελοφ. Να
διακζτει CE & IVD
Μθ
ειδικι
εςτεράςθ
(Κυτταροχθμικι)
Υψθλισ
κακαρότθτασ και ποιότθτασ
με CE & IVD (Kit)
Immersion oil . Υψθλισ
κακαρότθτασ και ποιότθτασ
με CE & IVD(Lit)
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61

62

63

64

Μοno-test. Για τον ζλεγχο
λοιμϊδουσ
μονοπυρθνϊςεωσ με χριςθ
μονοκλωνικϊν, με υψθλι
ευαιςκθςία και ειδικότθτα
>98%, να γίνεται ςε ολικό
αίμα, ορό ι πλάςμα, με CE &
ΙVD (test)
G-6-PD.
Ροιοτικι
(θμιποςοτικι) με οπτικό
προςδιοριςμό
αλλαγισ
χρϊματοσ με CE & ΙVD (test)
Kit για τον προςδιοριςμό των
αντιπαρινικϊν αντιςωμάτων
με
μζκοδο
ενηυμικι
ανοςοαπορρόφθςθ
με
επικάλυψθ
βυκιςμάτων
πλάκασ
με
ςφμπλεγμα
θπαρίνθσ
Tpf4.
Να
ςυμπεριλαμβάνεται
reference και ορόσ ελζγχου
Ταινίεσ ταχείασ ανίχνευςθσ
αντιςωμάτων IgG/IgM για
τον
COVID-19,
ανοςοχρωματογραφικθ, με
υψθλι
ευαιςκθςία
και
ειδικότθτα

600

0,40

240,00

24%

297,60

100

2,20

220,00

24%

272,80

288

13,50

3888,00

6%

4.121,28

200

9,00

1800,00

6%

1.908,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΥΡΟΥ Α1 ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΥΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΗΣΗ ΤΩΝ EΞΕΤΑΣΕΩΝ με Α/Α 1-2
Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ κα πρζπει να είναι καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ, ςφγχρονθσ
οπωςδιποτε τεχνολογίασ
Θ αρχι λειτουργίασ του αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ και βιβλιογραφικά
τεκμθριωμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ κυττάρων. Να περιγράφονται αναλυτικά θ αρχι λειτουργίασ , ο
τρόποσ μζτρθςθσ και τα όρια γραμμικότθτασ για Λευκά, Ερυκρά και Αιμοπετάλια. Θ γραμμικότθτα
ςτθ μζτρθςθ των λευκϊν να είναι τουλάχιςτον μζχρι 300.000/μl και για τα δε αιμοπετάλια
τουλάχιςτον μζχρι 2.000.000/μl
Να χρθςιμοποιεί δείγματα ολικοφ αίματοσ ςε ποςότθτα όχι > 200 μL ςε όλα τα ςυςτιματα
δειγματολθψίασ και να διακζτει βαλβίδα κατανομισ αίματοσ ι άλλο ςφςτθμα που να εξαςφαλίηει
αξιοπιςτία και ακρίβεια.
Να μετρά και να υπολογίηει αυτόματα τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ με ορκότθτα και αξιοπιςτία
τόςο ςε φυςιολογικά όςο και ςε πακολογικά δείγματα:
1. Αρικμό λευκϊν αιμοςφαιρίων
2. Αρικμό ερυκρϊν αιμοςφαιρίων
3. Αιμοςφαιρίνθ
4. Αιματοκρίτθ
5. MCV (Μζςοσ όγκο ερυκρϊν)
6. MCH (Μζςθ πυκνότθτα αιμοςφαιρίνθσ)
7. MCHC (Μζςθ ςυγκζντρωςθ αιμοςφαιρίνθσ ανά ερυκρό)
8. RDW (Εφροσ κατανομισ ερυκρϊν)
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9. Αρικμό αιμοπεταλίων
10. PDW (Εφροσ κατανομισ αιμοπεταλίων)
11. MPV (Μζςοσ όγκοσ αιμοπεταλίων)
12. PCT (Αιμοπεταλιοκρίτθ)
13. Ροςοςτό και απόλυτο αρικμό ουδετεροφίλων
14. Ροςοςτό και απόλυτο αρικμό λεμφοκυττάρων
15. Ροςοςτό και απόλυτο αρικμό μονοπφρθνων
16. Ροςοςτό και απόλυτο αρικμό θωςινοφίλων
17. Ροςοςτό και απόλυτο αρικμό βαςεοφίλων
18. Ροςοςτό και απόλυτο αρικμό εμπυρινων ερυκρϊν και ςε αυτι τθν περίπτωςθ να διορκϊνει
αυτόματα τον αρικμό των Λευκϊν.
Να μετρά δικτυοερυκροκφτταρα (ΔΕΚ) ςε απόλυτο αρικμό και ποςοςτό να ξεχωρίηει και να μετρά
τουσ υποπλθκυςμοφσ των ΔΕΚ, ανάλογα με το βακμό ωρίμανςθσ. Να μπορεί να μετρά και άλλερ

παπαμέηποςρ διαγνωζηικήρ ζημαζίαρ και να δοθεί ζσεηική βιβλιογπαθία ππορ απόδειξη ηηρ
αξίαρ κάθε παπαμέηπος.
Θ μζτρθςθ των ΔΕΚ και των παραμζτρων τουσ να γίνεται άμεςα (on line) και αυτόματα από το
δείγμα χωρίσ να ζχει προθγθκεί κάποια χειροκίνθτθ επεξεργαςία.
Ο αναλυτισ πρζπει να δίνει πλιρθ μορφολογία των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων κατ' όγκο και
αιμοςφαιρινικό περιεχόμενο (χρϊμα). Θ μορφολογία πρζπει να προκφπτει από μζτρθςθ των
αντίςτοιχων μεγεκϊν απ' ευκείασ και όχι από ςτατιςτικοφσ δείκτεσ που προκφπτουν
υπολογιςτικά. Να περιγράφεται αναλυτικά
πωσ εκτιμάται
θ μορφολογία των ερυκρϊν
αιμοςφαιρίων ςτον προςφερόμενο αναλυτι).
• Θ αρχι λειτουργίασ του αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ
κυττάρων. Ο Αναλυτισ να ταυτοποιεί τα κφτταρα χρθςιμοποιϊντασ κυτταρομετρία ροισ, LASER
τουλάχιςτον για τθν μζτρθςθ των λευκϊν.
• Να μετρά αιμοςφαιρίνθ με διεκνϊσ αποδεκτι και βιβλιογραφικά τεκμθριωμζνθ μζκοδο χωρίσ τθ
χριςθ τοξικϊν αντιδραςτθρίων όπωσ το κυάνιο .
• Ειδικότερα, θ μζτρθςθ των αιμοπεταλίων πρζπει να γίνεται άμεςα και αυτόματα, με
μεκοδολογίεσ οι οποίεσ να διαςφαλίηουν τθν ορκότθτα του αποτελζςματοσ ςε περιπτϊςεισ πολφ
χαμθλοφ και υψθλοφ αρικμοφ αιμοπεταλίων, ςε περιπτϊςεισ παρεμβολισ μικρϊν
ερυκροκυττάρων, ςτθν φπαρξθ γιγάντιων αιμοπεταλίων, κατεςτραμμζνων κυττάρων κλπ. Να
περιγραφεί αναλυτικά θ αρχι μζτρθςθσ των αιμοπεταλίων.
• Ο αναλυτισ πρζπει να παρζχει αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ ςτθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων επί
φυςιολογικϊν και επί πακολογικϊν δειγμάτων που περιζχουν άωρα, ι πακολογικά κφτταρα,
ελαττωμζνο ι αυξθμζνο αρικμό κυττάρων τθσ λευκισ, τθσ ερυκράσ ςειράσ και των αιμοπεταλίων
• Ειδικότερα, για τα λευκά αιμοςφαίρια πρζπει να διακζτει ςε κάκε περίπτωςθ αυξθμζνθ
δυνατότθτα επιςθμάνςεων (Flagging-βλάςτεσ, άτυπα, αριςτερι ςτροφι, άωρα κοκκιοκφτταρα). Για
τθν ερυκρά ςειρά πρζπει να επιςθμαίνει επί πακολογικϊν δειγμάτων τθν μορφολογία των
ερυκρϊν (υποχρωμία, υπερχρωμία, ανιςοχρωμία, μικροκυττάρωςθ, μακροκυττάρωςθ,
ανιςοκυττάρωςθ κλπ).
• Για τα αιμοπετάλια πρζπει να επιςθμαίνει φπαρξθ ςυςςωρεφςεων αιμοπεταλίων και γιγάντιων
αιμοπεταλίων
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• Να εμφανίηει ςε οκόνθ ζγχρωμα και να εκτυπϊνει ςε τουλάχιςτον 7 νεφελογράμματα ι
ιςτογράμματα, τισ κατανομζσ (ανάλογα με τθν αρχι μζτρθςθσ) των λευκοκυττάρων και των
υποπλθκυςμϊν τουσ, των ερυκροκυττάρων, των αιμοπεταλίων, και των ΔΕΚ, ϊςτε να δίδονται
αςφαλείσ και χριςιμεσ διαγνωςτικζσ πλθροφορίεσ με βάςθ τισ εικόνεσ κατανομϊν από τθν
ανάλυςθ των ζμμορφων ςτοιχείων του. αίματοσ.
• Θ μζτρθςθ του λευκοκυτταρικοφ τφπου πρζπει να γίνεται με δφο τουλάχιςτον διαφορετικζσ
μεκόδουσ .
• Θ ταχφτθτα τθσ ανάλυςθσ των δειγμάτων (ςε CBC+DIFF) τόςο ςτο κλειςτό όςο και ςτο ανοικτό
ςφςτθμα να είναι τουλάχιςτον 120 δείγματα τθν ϊρα.
• Ο αναλυτισ να διακζτει ςφςτθμα αυτοελζγχου και αυτόματθσ και χειροκίνθτθσ ρφκμιςθσ (auto &
manual calibration) όλων των άμεςα μετρουμζνων παραμζτρων, τόςο για τον ανοικτό όςο και για
τον κλειςτό τρόπο λειτουργίασ.
• Να διακζτει προγράμματα ποιοτικοφ ελζγχου με τθ χριςθ δειγμάτων ρουτίνασ των αςκενϊν και
με τθ χριςθ ορϊν ελζγχου (controls) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ
ορκισ λειτουργίασ του αναλυτι ςε πραγματικό χρόνο με ςτατιςτικι ανάλυςθ (moving average,
Levi-Jennigs)
• Να διακζτει τφπουσ δειγματολθψίασ
1. Κλαςςικό ςφςτθμα ανοικτοφ τφπου.
2. Αυτόματο ςφςτθμα με ςωλθνάρια κλειςτοφ τφπου και αναγνϊριςθσ των δειγμάτων (code
number) και δειγματοφορζα τουλάχιςτον 100 κζςεων.
Σε κάκε περίπτωςθ να γίνεται αυτόματοσ κακαριςμόσ του ακροφυςίου ι τθσ βελόνασ
δειγματολθψίασ.
• Να διακζτει φίλτρο κατακράτθςθσ μικροπθγμάτων με ειδοποίθςθ για ακατάλλθλότθτα
δείγματοσ.
• Να διατίκεται από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία ορόσ ελζγχου (control) 3 επιπζδων (low, normal,
high) για εςωτερικό ποιοτικό ζλεγχο τθσ αναλυτικισ αξιοπιςτίασ του αναλυτι και πρότυπο δείγμα
ρφκμιςθσ ( calibrator)του για όλεσ τισ άμεςεσ μετροφμενεσ παραμζτρουσ.
• Να ζχει ςφςτθμα προειδοποίθςθσ του χειριςτι για τισ ςτάκμεσ αντιδραςτθρίων και αποβλιτων.
• Να διακζτει ειδικά διαγνωςτικά προγράμματα τόςο των θλεκτρονικϊν, όςο και των μθχανικϊν
μερϊν. Το λειτουργικό ςφςτθμα του αναλυτι να ςτθρίηεται ςε ςφγχρονο πρόγραμμα.
• Να διακζτει CE Mark.
• Να διακζτει ςφγχρονο υπολογιςτικό ςφςτθμα με ζγχρωμθ οκόνθ τουλάχιςτον 17 ιντςϊν (να
περιγραφεί αναλυτικά)
• Να διακζτει εκτυπωτι για εκτφπωςθ των αποτελεςμcιτων ςε απλό μθχανογραφθμζνο χαρτί, με
δυνατότθτα και ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ.
• Να διακζτει τθ δυνατότθτα αρχείου τουλάχιςτον 10.000 δειγμάτων.
• Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με λειτουργικά ςυςτιματα μθχανογράφθςθσ
• Να διακζτει ςυνεχι και πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ (service) όλεσ τισ κακθμερινζσ και τισ αργίεσ
επί 24ϊρου κάλυψθσ και αποδειγμζνθ εμπειρία ςτουσ αυτόματουσ αναλυτζσ. Για το λόγο αυτό ο
προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει κατάςταςθ εγκαταςτθμζνων αναλυτϊν (ίδιου τφπου) ςε
δθμόςια νοςοκομεία ςτα οποία ζχει αναλάβει τθ ςυντιρθςι τουσ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΥΡΟΥ Α2 ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΦΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Α/Α 3
• Θ αρχι λειτουργίασ του αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ
κυττάρων, που υπαγορεφουν τθν άμεςθ ανίχνευςθ αυτϊν.
• Να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ δείγματοσ ολικοφ αίματοσ ςε ποςότθτα όχι μεγαλφτερθ των
170 μl ςε όλουσ τουσ τρόπουσ δειγματολθψίασ, αλλά και οπωςδιποτε τριχοειδικοφ
προαραιωμζνου για περιπτϊςεισ δφςκολων αιμολθψιϊν (όπωσ χθμειοκεραπείεσ, δυςεφρετεσ
φλζβεσ κ.α.) χωρίσ να απαιτείται διόρκωςθ του αποτελζςματοσ. Να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ
ςωματικϊν υγρϊν (ΕΝΥ, Αρκρικό, κα).
• Να μετρά : λευκά αιμοςφαίρια, ερυκρά αιμοςφαίρια, αιμοςφαιρίνθ, μζςο όγκο ερυκρϊν, εφροσ
κατανομισ ερυκρϊν CV,εφροσ κατανομισ ερυκρϊν SD, αιματοκρίτθ, ΜCH, MCHC, αιμοπετάλια,
μζςο όγκο αιμοπεταλίων , εφροσ κατανομισ αιμοπεταλίων, αιμοπεταλιοκρίτθ και τισ εκατοςτιαίεσ
αναλογίεσ και τον απόλυτο αρικμό των λευκϊν αιμοςφαιρίων (Λεμφοκφτταρα, Μονοπφρθνα,
Θωςινόφιλα, Βαςεόφιλα, Ουδετερόφιλα ). Να παρζχει αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ ςτθν αξιολόγθςθ
των αποτελεςμάτων παρουςιάηοντασ πλιρθ μορφολογία κυττάρων.

• Θ μζτρθςθ των αιμοπεταλίων να πραγματοποιείται ςτθν φυςικι τουσ κατάςταςθ με τθν κατϋ
όγκον ανάλυςθ ι άλλο ιςοδφναμο τρόπο και με τθ βοικεια τζτοιων κριτθρίων ϊςτε να
εξαςφαλίηεται ιδιαίτερα ακριβισ μζτρθςθ αποφεφγοντασ παρεμβολζσ από μικρά ερυκρά,
κατεςτραμμζνα κφτταρα, θλεκτρονικοφσ κορφβουσ κ.λ.π. Να περιγραφεί αναλυτικά τόςο ο τρόποσ
μζτρθςθσ όςο και θ κατανομι αυτϊν .
• Να εμφανίηει ςε οκόνθ και να εκτυπϊνει με ιςτογράμματα και νεφελογράμματα τισ κατανομζσ
των λευκϊν, ερυκρϊν, αιμοπεταλίων με τρόπο που να παρζχουν αςφαλείσ κλινικζσ πλθροφορίεσ.
• Ο αναλυτισ να μετρά αυτόματα ςε ποςοςτό επί τοισ εκατό και απόλυτο αρικμότα εμπφρθνα
ερυκρά ςε κάκε γενικι αίματοσ χωρίσ να απαιτείται επανάλθψθ του δείγματοσ (ςτθν περίπτωςθ
που απαιτείται πρόςκετο αντιδραςτιριο για τθν μζτρθςθ των εμπυρινων, να περιγραφεί
αναλυτικά το κόςτοσ τθσ μζτρθςθσ ςτθν οικονομικι προςφορά). Θ γραμμικότθτα τθσ παραμζτρου
να αρχίηει από 1/100WBC.
• Να διορκϊνει αυτόματα τον αρικμό των λευκϊν όταν επθρεάηεται θ μζτρθςθ από τυχόν
εμπφρθνα ερυκρά θ από ςωροφσ αιμοπεταλίων.
• Θ ταχφτθτα μζτρθςθσ να είναι τουλάχιςτον 90 δείγματα τθν ϊρα (γενικι με τφπο λευκϊν και
εμπφρθνα ερυκρά).
• Το λογιςμικό πρόγραμμα του οργάνου (όχι ςυνοδό) να είναι ςφγχρονο με δυνατότθτα αρχείου
αποτελεςμάτων για τουλάχιςτον 10.000 εξετάςεισ.
• Το λειτουργικό ςφςτθμα του οργάνου να διακζτει απαραίτθτα λογιςμικό πρόγραμμα ελζγχου
επαναλθψιμότθτασ για όλεσ τισ άμεςα μετροφμενεσ παραμζτρουσ. Πςον αφορά τθν μεταφορά
ςφάλματοσ από δείγμα ςε δείγμα (carryover) να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόποσ που
διαςφαλίηεται θ μθ μεταφορά ςφάλματοσ, διότι κεωρείται απαραίτθτθ λειτουργία που
εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια των αποτελεςμάτων
• Να διακζτει γραμμικότθτα για τα λευκά αιμοςφαίρια ζωσ 300x103μL και για τα αιμοπετάλια
2.000x103μL.
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• Να διακζτει ςφςτθμα αναρρόφθςθσ δείγματοσ το οποίο να ςυγκρατεί ταυτόχρονα ξεχωριςτζσ
ποςότθτεσ αίματοσ για κάκε μονάδα μζτρθςθσ του οργάνου με ςκοπό τθ μζγιςτθ ακρίβεια ςτισ
αραιϊςεισ του δείγματοσ . Να περιγραφεί ο τρόποσ λειτουργίασ.
• O χειριςτισ να ζχει τθν δυνατότθτα ανάλυςθσ επειγόντων δειγμάτων (STAT) χωρίσ να διαταράξει
τθν προγραμματιςμζνθ λειτουργία του δειγματολιπτθ( ανοικτοφ ι κλειςτοφ τφπου).
• Να ζχει τθν δυνατότθτα διεξαγωγισ αυτόματθσ επανάλθψθσ τθσ εξζταςθσ (rerun) κακϊσ και
ςυμπλθρωματικισ εξζταςθσ (reflex) , ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του εργαςτθρίου.
• Να διακζτει αυτόματο δειγματολιπτθ ςυνεχοφσ ροισ - πολλϊν κζςεων (τουλάχιςτον 50 δείγματα
ταυτόχρονα) (κα εκτιμθκεί κετικά θ δυνατότθτα μεγαλφτερθσ χωρθτικότθτασ) με ςφςτθμα
αυτόματθσ ανάδευςθσ και ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτόματθσ αναγνϊριςθσ του δείγματοσ (Bar
Code). To Bar Coder eader να δφναται να αναγνϊςει γραμμωτοφσ κϊδικεσ διαφορετικϊν
ςυςτθμάτων και να αναφζρονται αυτοί. Το ςφςτθμα ανάδευςθσ να βαςίηεται ςτθν παλινδρομικι
ανακίνθςθ των ςωλθναρίων αιμολθψίασ, όπωσ επιβάλλεται από τθν διεκνι επίςθμθ πρακτικι.
• Ο αναλυτισ προσ αποφυγιν ζκδοςθσ εςφαλμζνων αποτελεςμάτων να δφναται να ανιχνεφει
ποιοτικά τα υπό εξζταςθ δείγματα όπωσ πιγματα, φυςαλίδεσ από ζντονθ ανάδευςθ, με ςφςτθμα
το οποίο να περιγράφεται αναλυτικά.
Θ αρίκμθςθ των RBC όπωσ και των PLT να πραγματοποιείται ςτθν φυςικι τουσ κατάςταςθ με τθν
μζκοδο τθσ κατϋ όγκον ανάλυςθσ ι με άλλο ιςοδφναμο τρόπο.
• Ο λευκοκυτταρικόσ τφποσ να μετράται άμεςα με τθν μζκοδο τθσ κυτταρομετρίασ ροισ και
ακτίνασ Laser. Το άκροιςμα του ποςοςτοφ των υποπλθκυςμϊν των λευκοκυττάρων πρζπει να είναι
100 και το άκροιςμα του απόλυτου αρικμοφ των υποπλθκυςμϊν των λευκοκυττάρων να ιςοφται με
τον απόλυτο αρικμό των λευκϊν.
Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόποσ μζτρθςθσ του
λευκοκυτταρικοφ τφπου.
• Ο χειριςτισ να ζχει τθν δυνατότθτα να επιλζξει τουσ παρακάτω τρόπουσ λειτουργίασ
α) Γενικι αίματοσ με λευκοκυτταρικό τφπο.
β) Γενικι αίματοσ /Γενικι αίματοσ + ΔΕΚ
ςε όλουσ τουσ ανωτζρω τρόπουσ λειτουργίασ να επιςυνάπτονται αντίςτοιχεσ εκτυπϊςεισ των
αποτελεςμάτων από τον αναλυτι.
• Να διατίκεται από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία πρότυπο αίμα (control) και πρότυπο αίμα
ρφκμιςθσ (calibrationstandard), για όλεσ τισ άμεςα μετροφμενεσ παραμζτρουσ. Επίςθσ να
διατίκεται control για τα ςωματικά υγρά.
• Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν προςφορά και επίςθμθ μετάφραςθ του
εγχειριδίου λειτουργίασ του οργάνου ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα εγκεκριμζνο από τον καταςκευαςτικό
οίκο.
• Να ζχει εξακριβωμζνα πλιρεσ τμιμα service με αποκικθ ανταλλακτικϊν ςτο χϊρο των
Αυτόματων Αιματολογικϊν Αναλυτϊν, ςε Δθμόςια Νοςοκομεία.
• Να κατατεκεί αν αναλυτικι κατάςταςθ εγκατεςτθμζνων αναλυτϊν ςε Δθμόςια Νοςοκομεία που
ζχει αναλάβει τθν ςυντιρθςθ τουσ. (Νοςοκομείο – τφποσ αναλυτι – εργαςτιριο – θμερομθνία
εγκατάςταςθσ).
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• Πλα τα απαιτοφμενα αντιδραςτιρια και κακαριςτικά κα πρζπει να είναι του ιδίου
καταςκευαςτικοφ οίκου με τον αναλυτι, να είναι ςυνδεδεμζνα online ςτον αναλυτι, ζτοιμα προσ
χριςθ και να φζρουν ςιμανςθ CE. Να διακζτει πρόγραμμα διαχείριςθσ αντιδραςτθρίων.
• Πλα τα πλυςίματα του οργάνου(κατά το ξεκίνθμα και το κλείςιμο τθσ θμζρασ) να πλιρωσ
αυτοματοποιθμζνα.
• Το όργανο κα πρζπει να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με δυνατότθτα άμεςθσ και κακθμερινισ
παρακολοφκθςθσ από τον προμθκευτι μζςω διαδικτφου (internet).
• Ρροςφορζσ που δεν κα αποδεικνφουν τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ςε ζντυπα του
καταςκευαςτι, κα απορρίπτονται ωσ τεχνικά απαράδεκτεσ.
• Ο αρικμόσ των ηθτοφμενων από τθ διακιρυξθ εξετάςεων ςυμπεριλαμβάνει και τισ εξετάςεισ που
απαιτοφνται για τον κακθμερινό ποιοτικό ζλεγχο των αποτελεςμάτων του αναλυτι
Πςον αφορά τα πλυςίματα του αναλυτι κα εκτιμθκεί κετικά θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ και
εκτζλεςθσ θλεκτρονικά χωρίσ τθν παρουςία χειριςτι
Το προςφερόμενο ςφςτθμα πρζπει να είναι πλιρεσ, καινοφργιο, αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ και να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτιματα που απαιτοφνται για τθ ςωςτι και
πλιρθ λειτουργία του.
Κάλυψθ ςυμμετοχισ ςε οργανωμζνα προγράμματα εξωτερικοφ ελζγχου ποιότθτοσ για τον ζλεγχο
απόδοςθσ των αναλυτϊν.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με Α/Α 4-28 (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)
Να είναι πλιρωσ αυτόματοσ αναλυτισ και να πραγματοποιεί όλουσ τουσ ελζγχουσ πιξθσ, δθλαδι
Χρόνο προκρομβίνθσ (Τ), χρόνο μερικισ κρομβοπλαςτίνθσ (aPTT), χρόνο κρομβίνθσ, Ινωδογόνο,
όλουσ τουσ παράγοντεσ Ριξεωσ (ΙΙ, V, VII, VIII,VIIIchr, IX, X, XI, XII, XIII), Θπαρίνθ, α2-αντιπλαςμίνθ,
πλαςμινογόνο, ΑΙ, πρωτεϊνθ-C, πρωτεϊνθ S, Aντικρομβίνθ ΙΙΙ, APC-FVL και screening, APC-R,
Ddimers, Von Willebrand Factor(Restocetin Cofactor), χρόνο επτιλάςθσ, Αντιπθκτικό Λφκου,(RVV),
C1-Inhibitor
Να είναι τυχαίασ επιλεκτικισ προςπζλαςθσ (Random Access), ςυνεχοφσ φόρτωςθσ (Continuous
Loading), πολλαπλϊν επιλογϊν (Μultitasking) και να εκτελεί ταυτόχρονα Ρθκτικολογικοφσ,
Χρωμογονικοφσ και Ανοςολογικοφσ προςδιοριςμοφσ για όλα τα δείγματα.
Nα διακζτει πάνω από 35 κζςεισ αντιδραςτθρίων εκ των οποίων πολλζσ να είναι ψυχόμενεσ
για καλφτερθ διατιρθςθ αυτϊν και οι 4 τουλάχιςτον να αναδεφουν το αντιδραςτιριο.

Να δφναται να πραγματοποιεί αυτόματα κατά τθν ειςαγωγι, χωρίσ τθν παρζμβαςθ του χριςτθ,
κετικι αναγνϊριςθ δειγμάτων αντιδραςτθρίων Standards και Controls με χριςθ γραμμικοφ κϊδικα
(barcode reader). Θ ενθμζρωςθ του ςυςτιματοσ αναφορικά με τα ςτοιχεία των αντιδραςτθρίων,
Standards και Controls για ομάδα Lot Numbers να γίνεται αυτόματα μζςω διςκζτασ.
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Να κάνει αυτόματθ βακμονόμθςθ των παραμζτρων εξετάςεων και κατά τθ διάρκεια των
μετριςεων και να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ μεγάλου αρικμοφ καμπυλϊν βακμονόμθςθσ
πλζον των 6 ανά παράμετρο, αναφερόμενεσ ςε διαφορετικό αρικμό παρτίδασ (Lot Number) του
ιδίου αντιδραςτθρίου. Θα αξιολογθκεί επιπρόςκετα θ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ εγκυρότθτασ τθσ
βακμονόμιςθσ (π.χ. φπαρξθ πρότυπθσ καμπφλθσ βακμονόμθςθσ ςτο λογιςμικό από τον
καταςκευαςτι, προσ ςφγκριςθ με τθν πειραματικι).
Να κάνει μζτρθςθ επείγοντοσ STAT ανά πάςα ςτιγμι κακ’ ολθ τθ διάρκεια λειτουργίασ και να τα
μετρά αμζςωσ χωρίσ να διακόπτεται θ ςυνεχισ λειτουργία και ροι ανάλυςθσ των δειγμάτων
ρουτίνασ του αναλυτι.
Να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ μεγάλου αρικμοφ αποτελεςμάτων και ςτατιςτικϊν δεδομζνων
λειτουργίασ και δυνατότθτα μεγάλθσ ποικιλίασ εκτυπϊςεων. Επίςθσ να ζχει απλό και φιλικό ςτο
χριςτθ λειτουργικό ςφςτθμα με εικονίδια περιγραφισ εντολϊν.
Να είναι ανοικτό Σφςτθμα δθλαδι να ζχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ άλλων εξετάςεων
ανάλογα με τθν επικυμία του χριςτθ.
Να κάνει Αυτόματο ζλεγχο και διαχείριςθ όλων των χρθςιμοποιοφμενων κυβεττϊν, αναλωςίμων,
δειγμάτων, υγρϊν αντιδραςτθρίων με τθ βοικεια αιςκθτιρων ςτάκμθσ και να προειδοποιεί τον
χριςτθ για τυχοφςα ζλλειψθ. Θ τροφοδοςία των αναλωςίμων και θ πλιρωςθ των υγρϊν πλφςθσ
να γίνεται οποιαδιποτε ςτιγμι χωρίσ να διακόπτεται θ λειτουργία του αναλυτι.
Να δζχεται τουλάχιςτον 90 δείγματα ςε αρχικά ςωλθνάρια αιμολθψίασ ι καψίδια κάκε είδουσ και
διαςτάςεων ι ειδικοφσ υποδοχείσ (eppendorf) για δείγματα μικροφ όγκου.
Να διακζτει Ρρόγραμμα Ροιοτικοφ Ελζγχου Εξετάςεων και Αποτελεςμάτων. Να εκτελεί αυτόματεσ
αραιϊςεισ και επανάλθψθ μετριςεων. Αυτόματοσ Ρρογραμματιςμόσ ςυνζχιςθσ ανάλυςθσ, με
ςφγκριςθ αποτελεςμάτων (reflex testing).
Να διακζτει δυνατότθτα αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με εξωτερικό Θ/Υ, LIS
Νοςοκομείου.

Εργαςτθρίου, HIS

Να διακζτει δφο διανεμθτζσ (pipetors), ο ζνασ για τα δείγματα, standards, controls και ο άλλοσ για
τα αντιδραςτιρια. Θ κζρμανςθ των υγρϊν και αντιδραςτθρίων ςτουσ 37 °C να επιτυγχάνεται ςτο
ρφγχοσ των δυο διανομζων κατά τθ διάρκεια τθσ διανομισ.
Θ εξζλιξθ των μετριςεων να παρακολουκείται από τθν οκόνθ του Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι
και να δφναται να εκτυπωκεί.
Ο Αναλυτισ να ζχει τθ δυνατότθτα αυτοελζγχου και εντοπιςμοφ τεχνικϊν βλαβϊν.
Να εκπλζνεται αυτόματα ,χωρίσ επζμβαςθ του χειριςτι, κατά το ξεκίνθμα και μετά το πζρασ τθσ
ρουτίνασ του εργαςτθρίου.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει κατάςταςθ Εργαςτθρίων και Κζντρων που
χρθςιμοποιοφν αντίςτοιχα αντιδραςτιρια και Αναλυτζσ με τα προςφερόμενα.
Nα ζχει Ταχφτθτα > 300 t/h. Να λειτουργεί ςε τάςθ 220 V+ 10% και να είναι επιτραπζηιοσ αναλυτισ.
Να προςφερκεί απαραιτιτωσ και δεφτεροσ αναλυτισ τθσ ιδίασ παραγωγικότθτασ ωσ αναλυτισ
εφθμερίασ και εφεδρικόσ του πρϊτου, ο οποίοσ να χρθςιμοποιεί τα ίδια αντιδραςτιρια και
αναλϊςιμα με τον κυρίωσ αναλυτι.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΘΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ STRIP
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ με Α/Α 29
ΚΙΤ ςε DNA strip τεχνολογία για τθν ανίχνευςθ των μεταλλάξεων των
Ραράγοντα Leiden(G1691A)
Ρροκρομβίνθσ (G20210A)
2 μεταλλάξεων του MTHFR (C677T, A1298C)
Ρολυμορφιςμόσ ςτθν περιοχι του εκκινθτι του γονιδίου PAI-1(-6754G και Α-844G)
Nα περιζχει μάρτυρα (control) απόδοςθσ υβριδιςμοφ για τθν οπτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ το κάκε kit να περιζχει κετικό μάρτυρα για τθν αςφαλι αξιολόγθςθ των
αποτελεςμάτων .
Να υπάρχει δυνατότθτα πλιρουσ ι μερικισ αυτοματοποίθςθσ του υβριδιςμοφ
Να απαιτείται ςχετικά μικρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ εξζταςθσ (extraction DNA –αποτζλεςμα 3ϊρεσ)
Θ εκχφλιςθ του DNA να γίνεται με άμεςθ προςφορρόφθςθ του DNA από δείγμα ολικοφ αίματοσ ςε
μεμβράνθ
Θ εταιρεία ςτθν οποία κα κατακυρωκοφν τα ανωτζρω είδθ κα ςυνοδεφει τθν προςφορά με
-Θερμοκυκλοποιθτι
-Ανακινθτι κερμικό με ακρίβεια επϊαςθσ μικρότερθ του ±1ο C
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜETΗΣΗ ΤΗΣ ΤΚΕ ΕΞΕΤΑΣΗΣ με Α/Α 30
Θ μζτρθςθ ΤΚΕ να γίνεται με ταχεία μζκοδο υψθλισ ακρίβειασ ςε λιγότερο από 30 sec προκειμζνου
να επιτυγχάνεται ταχφτθτα ςτα αποτελζςματα και εξοικονόμθςθ χρόνου από το εργαςτθριακό
προςωπικό (Να περιγράφεται θ αρχι τθσ μεκόδου προσ αξιολόγθςθ)
Θ μζτρθςθ να γίνεται απευκείασ από το ςωλθνάριο γενικισ αίματοσ με EDTA, ζτςι ϊςτε να μθν
απαιτείται επιπλζον ςωλθνάριο για τθν μζτρθςθ ΤΚΕ.
Το απαιτοφμενο δείγμα να μθν ξεπερνά τα 200Μl αίματοσ
Να υπάρχει ενςωματωμζνο ςφςτθμα ανάδευςθσ ϊςτε ςε ςυνδυαςμό με τα ςωλθνάρια να μθν
επιτρζπουν τθ δθμιουργία πθγμάτων .
Να δίνεται θ δυνατότθτα αυτόματθσ διόρκωςθσ αποτελεςμάτων με βάςθ τθ κερμοκραςία και τον
Αιματοκρίτθ, ςφμφωνα με τθν απαίτθςθ τθσ Διεκνοφσ Βιβλιογραφίασ .
Να υπάρχει ενςωματωμζνοσ κερμικόσ εκτυπωτισ
Να μετρά κα άλλουσ παραμζτρουσ (παράγοντεσ αναιμίασ, αιματοκρίτθ κ.λ.π) για να μπορεί να
εξαχκεί γριγορθ εκτίμθςθ τθσ αιματολογικισ κατάςταςθσ του αςκενι.
Να υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με θλεκτρονικό υπολογιςτι
Να ςυνοδεφεται από εςωτερικό ζλεγχο ποιότθτοσ τριϊν επιπζδων για εβδομαδιαίο ζλεγχο λόγω
εφαρμογισ ΣΔΡ
Να μθν απαιτεί επιπλζον κακαριςτικά προσ μείωςθ του όγκου των αποβλιτων
Ο αναλυτισ να διακζτει ενςωματωμζνο BARCODE READER για τθν εφκολθ ανίχνευςθ των
δειγμάτων
Ο αναλυτισ να διακζτει CE
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Πλεσ οι προδιαγραφζσ να αποδεικνφονται από τα επίςθμα prospectus του αναλυτι .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α 31-34
Να είναι πλιρωσ ανοικτοφ τφπου και να δζχεται αντιδραςτιρια ανοςοενηυμικϊν μεκόδων
διαφόρων καταςκευαςτϊν και διαφορετικισ πολυπλοκότθτασ τφπου microelisa
Να είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνοσ ςε όλα τα ςτάδια λειτουργίασ του που περιλαμβάνουν:
-αραίωςθ και διανομι δείγματοσ, - επϊαςθ, -πλφςιμο, - προςκικθ αντιδραςτθρίων, - μζτρθςθ τθσ
απορροφιςεωσ και -υπολογιςμόσ των αποτελεςμάτων χωρίσ διακοπι τθσ εν εξελίξει διαδικαςίασ
του, ι παρζμβαςθσ του χειριςτι.
Να διακζτει τουλάχιςτον 2 μικροπλάκεσ ςε ταυτόχρονθ και ανεξάρτθτθ λειτουργία
Να χρθςιμοποιεί μεταλλικι βελόνα για διανομι/αραίωςθ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων με
ςφςτθμα εκπλφςεωσ εςωτερικά και εξωτερικά των επιφανειϊν των ρυγχϊν για αποφυγι
επιμολφνςεων και μθδενιςμό του carry-over.
Να ζχει ςτατϊ αντιδραςτθρίων τα οποία δζχονται τα φιαλίδια αντιδραςτθρίων των κιτ χωρίσ
διαδικαςία μετάγγιςισ τουσ ςε άλλα δοχεία.
Να διακζτει ανεξάρτθτουσ επωαςτικοφσ καλάμουσ ςε αντιςτοιχία με τον αρικμό των πλακϊν, με
ρυκμιηόμενθ ανακίνθςθ και κερμοκραςία (από 25°C ζωσ 40°C με βιματα 1οC.
Να διακζτει διαφορετικζσ παροχζσ υγρϊν ζκπλυςθσ για διαφορετικοφσ τφπουσ υγρϊν (Buffers) και
φιάλθ αποβλιτων εξωτερικισ διοχζτευςθσ ςε κλειςτό ςφςτθμα για τθν αςφαλζςτερθ διαχείριςι
τουσ.
Να ζχει προτοποκετιμζνα φίλτρα 405, 450, 490,550 και 620 nm τθ δυνατότθτα πολυχρωματικισ
ανάγνωςθσ (για το κατά το δυνατό μεγαλφτερο εφροσ καμπφλθσ π.χ. 9000.O.D.) και επιπλζον κενζσ
κζςεισ για τθν τοποκζτθςθ φίλτρων επιλογισ του εργαςτθρίου.
Να διακζτει λογιςμικό λειτουργίασ του αναλυτι ςτα Ελλθνικά τόςο ςτθν επικοινωνία όςο και ςτθν
εκτφπωςθ των αποτελεςμάτων ςε υπολογιςτι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ , λειτουργικό WINDOWS Xp
ι νεϊτερο.
Το λογιςμικό να ζχει ευελιξία ςτθν δθμιουργία καμπυλϊν με standard ι calibrator για
βακμονόμθςθ ανάλογα με τθν εξζταςθ, αποκικευςθ και ανάκλθςθ καμπφλθσ “αναφοράσ” για
αποφυγι δθμιουργίασ νζασ και κυρίωσ να μπορεί να επαναπροςδιορίηει καμπφλεσ με 2 standard ι
calibrator επιτρζποντασ τθν μζγιςτθ οικονομία του προςδιοριςμοφ.
Να ςυνοδεφεται από Θ/Υ, με λογιςμικό ςε περιβάλλον windows, εφχρθςτο προγραμματιςμό με
επικοινωνία ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα για τον εφκολο χειριςμό από το προςωπικό.
Να διακζτει αυτόματθ επαναφορά ςε περίπτωςθ βλάβθσ ϊςτε να μπορεί να ςυνεχιςτεί θ
διαδικαςία από το ςθμείο που ςταμάτθςε, με επζμβαςθ του χριςτθ ϊςτε να μθν ακυρϊνεται θ
εργαςία που ςθμαίνει πρόςκετο οικονομικό κόςτοσ.
Να ςυνοδεφεται από ςτακεροποιθτι τάςεωσ (UPS) που να καλφπτει αναλυτι και θλεκτρονικό
υπολογιςτι.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με Α/Α 35-38
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Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τυχαίασ προςπζλαςθσ (random
access) και να ςτθρίηεται ςτθ μζκοδο τθσ χθμειοφωταφγειασ.
Να είναι μικροφ όγκου και βάρουσ, επιτραπζηιοσ, αυτοτελισ μονάδα και όχι ςφνκεςθ
περιςςότερων μονάδων.
Να ζχει ταχφτθτα τουλάχιςτον 100 εξετάςεισ ανά ϊρα.
Να είναι ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων χωρίσ διακοπι τθσ λειτουργίασ του.
Να διακζτει δυνατότθτα αρχικισ φόρτωςθσ τουλάχιςτον 60 δειγμάτων.
Να μετρά τα επείγοντα δείγματα (STAT) οποιαδιποτε ςτιγμι, άμεςα, χωρίσ να διακόπτεται θ
λειτουργία του οργάνου.
Να ζχει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ τουλάχιςτον 20 διαφορετικϊν εξετάςεων,
εξαςφαλίηοντασ μεγάλθ αυτονομία. Να είναι δυνατι θ φόρτωςθ περιςςότερων του ενόσ
αντιδραςτθρίων για τθν ίδια εξζταςθ, ακόμα και διαφορετικισ παρτίδασ (Lot).
Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ανίχνευςθσ τθσ ςτάκμθσ των δειγμάτων. Επιπλζον να
προειδοποιεί με οπτικό ςιμα πριν εξαντλθκεί οποιοδιποτε αντιδραςτιριο ι άλλο αναλϊςιμο και
πριν λιξει θ καμπφλθ βακμονόμθςθσ.
Να διακζτει ενςωματωμζνο ψυγείο για τθν φφλαξθ όλων των απαιτοφμενων αντιδραςτθρίων
ςτουσ 4-10ο C.
Οι καμπφλεσ βακμονόμθςθσ των ηθτοφμενων εξετάςεων να ζχουν όςο το δυνατό μεγαλφτερθ
διάρκεια.
Να διακζτει ενςωματωμζνο πλιρεσ πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου.
Να διακζτει ςφςτθμα ανάγνωςθσ barcode για τα δείγματα, τα αντιδραςτιρια και τα calibrators.
Να διακζτει ςφςτθμα ανίχνευςθσ πιγματοσ και φυςαλίδων και να παρζχει δυνατότθτα εντοπιςμοφ
και επιςιμανςθσ βλαβϊν με ενδείξεισ επί τθσ οκόνθσ.
Θ ςυςκευαςία των αντιδραςτθρίων να διακζτει κατάλλθλο κάλυμμα για να αποφεφγεται θ
εξάτμιςθ ι πικανι επιμόλυνςθ μετά το πρϊτο άνοιγμα τθσ.
Να υποςτθρίηεται από ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ τάςθσ (UPS), με δαπάνθ του μειοδότθ.
Να ζχει δυνατότθτα αρχειοκζτθςθσ αποτελεςμάτων και να δφναται να ςυνδεκεί με το ςφςτθμα
διαχείριςθσ αποτελεςμάτων (LIS) του Εργαςτθρίου με δαπάνθ του μειοδότθ.
Τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια και οι βακμονομθτζσ να είναι υγρά και ζτοιμα προσ χριςθ. Για
κάκε μία εξζταςθ να απαιτείται μόνο ζνασ φορζασ αντιδραςτθρίου.
Ο αναλυτισ να διενεργεί όλεσ τισ ηθτοφμενεσ από τθ διακιρυξθ εξετάςεισ.
Να προςφερκοφν όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθ διεξαγωγι των ηθτοφμενων εξετάςεων,
ςφμφωνα και με τθ διάρκεια ηωισ των προϊόντων μετά το άνοιγμα τθσ ςυςκευαςίασ τουσ. Οι
ηθτοφμενεσ από τθ διακιρυξθ ποςότθτεσ ςυμπεριλαμβάνουν τισ απαιτοφμενεσ εξετάςεισ για
ποιοτικό ζλεγχο. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προςφζρει όλα τα απαιτοφμενα από τον
καταςκευαςτι υλικά για τθ διενζργεια των βακμονομιςεων των ηθτοφμενων εξετάςεων.
Οι ανωτζρω προδιαγραφζσ αποτελοφν τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ του εργαςτθρίου και είναι
υποχρεωτικι θ κάλυψθ τουσ. Να κατατεκεί φφλλο ςυμμόρφωςθσ όπου κα απαντϊνται μία προσ
μία όλεσ οι ανωτζρω προδιαγραφζσ και να τεκμθριϊνονται με παραπομπζσ ςε τεχνικά φυλλάδια ι
prospectus του καταςκευαςτι.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (ΑΧΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΡΗΞΗΙΝΩΔΟΛΥΣΗ) ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ΘΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΑΦΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με Α/Α 39-42
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• Να παρζχει τθ δυνατότθτα τθσ ςυνολικισ εκτίμθςθσ του αιμοςτατικοφ μθχανιςμοφ, ταυτόχρονα
δε να δφναται να διακρίνει εάν θ αιμοςτατικι διαταραχι οφείλεται ςε ζλλειψθ ινωδογόνου,
ζλλειψθ ι πλεόναςμα λοιπϊν παραγόντων πιξθσ,
αιμοπεταλιακι διαταραχι ι/και
υπερινωδόλυςθ, φαρμακευτικι αγωγι που επθρεάηει τθν αιμόςταςθ ι αιμοαραίωςθ,
υπο/υπερκερμία, αναιςκθτικά κτλ. Να δζχεται ωσ δείγμα ολικό αίμα με ι χωρίσ αντιπθκτικό, και
πλάςμα φτωχό ι πλοφςιο ςε αιμοπετάλια.
• Να βαςίηεται ςτθ μζκοδο τθσ περιςτροφικισ κρομβοελαςτομετρίασ και να περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτθτα εξαρτιματα για τθ διενζργεια πλιρουσ ανάλυςθσ.
• Να ανιχνεφει όλα τα ςτάδια τθσ δθμιουργίασ και ςτακεροποίθςθσ του κρόμβου κακϊσ και τθν
πρόωρθ ι μθ λφςθ του κρόμβου.
• Να ζχει μικρό χρόνο κζςθσ ςε λειτουργία (μικρότερο από 10 λεπτά) και ταχφτθτα μζτρθςθσ 10-15
λεπτά από τθ λιψθ ζωσ το αποτζλεςμα, ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα το αποτζλεςμα τθσ
μζτρθςθσ να επθρεάςει άμεςα τθ κεραπευτικι αγωγι προεγχειριτικά, διεγχειριτικά και
μετεγχειριτικά.
• Να είναι εφκολο ςτθ χριςθ με ενςωματωμζνο θλεκτρονικό υπολογιςτι με εφχρθςτο πρόγραμμα
λειτουργίασ, δυνατότθτα αποκικευςθσ των αποτελεςμάτων, αναλυτικι παρουςίαςθ των οδθγιϊν
χριςθσ ςε οκόνθ αφισ και να είναι ανοικτό ςε εφαρμογι ερευνθτικϊν πρωτοκόλλων.
• Να διακζτει τουλάχιςτον τζςςερα κανάλια μζτρθςθσ με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ
παρακολοφκθςθσ ςτθν οκόνθ και ςφγκριςθσ όλων των εν εξελίξει μετριςεων.
• Να ςυνοδεφεται από θλεκτρονικι πιπζτα ακρίβειασ για τθν προςκικθ δειγμάτων –
αντιδραςτθρίων.
• Να τεκμθριϊνονται επιςτθμονικά, μζςα από διεκνι βιβλιογραφία ςχετικι με τθ διαχείριςθ τθσ
αιμορραγίασ, τα πλεονεκτιματα του αναλυτι αναφορικά με τθν εξοικονόμθςθ παραγϊγων αίματοσ
και ςκευαςμάτων, τθν μείωςθ χρόνου παραμονισ του αςκενοφσ ςτθ μονάδα, τθν μείωςθ
κνθςιμότθτασ και τθν μείωςθ του ςυνολικοφ νοςοκομειακοφ κόςτουσ
• Να υπάρχει θ δυνατότθτα αποςτολισ δεδομζνων, ςε πραγματικό χρόνο, των εν εξζλιξθ
κρομβοελαςτογραφθμάτων τθσ αντίςτοιχθσ εκτελοφμενθσ εξζταςθσ από το χϊρο χριςθσ του
αναλυτι ςε χειρουργεία, ΜΕΘ και ςε αντίςτοιχα τμιματα, όπου κρίνεται απαραίτθτθ θ άμεςθ
αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων.
• Να ζχει δυνατότθτα αρχειοκζτθςθσ αποτελεςμάτων και να δφναται να ςυνδεκεί με το ςφςτθμα
διαχείριςθσ αποτελεςμάτων (LIS) του Εργαςτθρίου με δαπάνθ του μειοδότθ.
• Θ καταςκευάςτρια εταιρία να διακζτει τυποποιθμζνα, ζτοιμα προσ χριςθ αντιδραςτιρια για τθν
εκτζλεςθ όλων των τυποποιθμζνων μετριςεων, κακϊσ και αντιδραςτιρια ποιοτικοφ ελζγχου.
• Να υπάρχει θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με εξωτερικό θλεκτρονικό υπολογιςτι.
• Να λειτουργεί ςε ρεφμα 220 V/ 50 Hz.
• Ρρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα αναγκαία εξαρτιματα, εγχειρίδια χειριςμοφ και ςυντιρθςθσ.
• Να υπάρχει πλιρθσ και άμεςθ τεχνικι κάλυψθ από τθν εταιρεία, εφόςον ηθτθκεί.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΗΡΑΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με Α/Α 43-48
Ο αναλυτισ να είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνοσ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τυχαίασ προςπζλαςθσ
(Random Access) και θ αρχι λειτουργίασ του να βαςίηεται ςτθ χθμειοφωταφγεια.
Να διακζτει δφο ρφγχθ, ζνα για τα αντιδραςτιρια και ζνα για τα δείγματα.
Να διακζτει 20 κζςεισ αντιδραςτθρίων.
Να διακζτει 30 κζςεισ δειγμάτων και να ζχει τθ δυνατότθτα να δζχεται ςωλθνάρια αιμολθψίασ και
καψάκια.
Να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα γραμμικισ ανάγνωςθσ (bar code reader) για τα
αντιδραςτιρια και για τα δείγματα.
Να διακζτει τθ δυνατότθτα ανάλυςθσ επειγόντων δειγμάτων κακϊσ και τθ δυνατότθτα αυτόματθσ
εκτζλεςθσ διαφορετικϊν εξετάςεων, όταν τα αποτελζςματα είναι εκτόσ κακοριςμζνων ορίων
(reflex testing ).
Να ζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ προτυποποιθμζνθσ πρότυπθσ καμπφλθσ με τθ μορφι γραμμικοφ
κϊδικα (bar coded card).
Να ζχει τθ δυνατότθτα να εκτελεί τισ ακόλουκεσ εξετάςεισ : ACA IgG, ACA IgM, B2GPI IgG, B2GPI
IgM, HIT IgG, B2GPI Domain1
Να ζχει παραγωγικότθτα 60 εξετάςεισ ανά ϊρα.
Να διακζτει ζγχρωμθ, επίπεδθ οκόνθ αφισ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΙΔΗ ΟΠΟΤ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ Η ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΤΝΟΔΟΤ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

1.Δείγματα.
Κατά το ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ, οι προμθκευτζσ πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα επίδειξθσ διενζργειασ
των εξετάςεων με τα προςφερόμενα υλικά και αναλυτζσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί από τθν επιτροπι
αξιολόγθςθσ.
Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν:
α. Χϊρα προζλευςθσ των υλικϊν εργοςτάςιο καταςκευισ
γ. Χρόνο παράδοςθσ ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν παραγγελία
δ. Χρόνο ηωισ (θμερομθνία παραγωγισ και λιξεωσ)
ε. Τθ ςυςκευαςία του υλικοφ, θ οποία πρζπει να είναι του εργοςταςίου καταςκευισ.

2.Τεχνικοί προςδιοριςμοί.
2.1.Ο Διαγωνιςμόσ κα γίνει με βάςθ τισ Τεχνικζσ περιγραφζσ των υλικϊν που αναφζρονται ςτθν
περιγραφι των ειδϊν.
2.2.Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να αναγράφουν ςτισ προςφορζσ τουσ (οικονομικι και τεχνικι) ότι το είδοσ
που προςφζρουν εκπλθρϊνει τισ παρακάτω τεχνικζσ περιγραφζσ τθσ Υπθρεςίασ.
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3.Συςκευαςία.
3.1.Θ ςυςκευαςία κα είναι όπωσ αυτι του εργοςταςίου παραγωγισ, χωρίσ άλλθ χρθματικι επιβάρυνςθ
των ςχετικϊν υλικϊν ςυςκευαςίασ, που δεν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι.
3.2.Σε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ, κακϊσ και ςε κάκε μονάδα του περιεχόμενου τθσ, πρζπει να
αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεισ ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά, εκτόσ εάν ι Υπουργικι απόφαςθ
εναρμόνιςθσ τθσ Οδ. 98/79/ΕΚ ορίηει διαφορετικά:
3.2.1.Επωνυμία και διεφκυνςθ καταςκευαςτι. Εάν ο καταςκευαςτισ εδρεφει ςε χϊρα εκτόσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ πρζπει να αναγράφεται θ επωνυμία και θ διεφκυνςθ του εγκατεςτθμζνου ςτθν Κοινότθτα
εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του καταςκευαςτι.
3.2.2.Τα ςτοιχεία που είναι απολφτωσ αναγκαία, προκειμζνου ο χριςτθσ να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςει
το διαγνωςτικό προϊόν, τθν ποςότθτά του και το περιεχόμενο τθσ ςυςκευαςίασ.
3.2.3.Κατά περίπτωςθ, τθν ζνδειξθ "ΣΤΕΙΟ" ι άλλθ ζνδειξθ, με τθν οποία επιςθμαίνεται θ ειδικι
μικροβιολογικι κατάςταςθ ι θ κατάςταςθ από πλευράσ κακαριότθτασ.
3.2.4.Τον κωδικό τθσ παρτίδασ, μετά από τθ λζξθ "ΡΑΤΙΔΑ" ι τον αφξοντα αρικμό.
3.2.5.Θ θμερομθνία, μζχρι τθν οποία το προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αςφαλϊσ, χωρίσ υποβιβαςμό
τθσ επίδοςθσ.
3.2.6.Κατά περίπτωςθ, ζνδειξθ, με τθν οποία κα επιςθμαίνεται ότι πρόκειται για "προϊόν που
χρθςιμοποιείται in vitro" ι "μόνο για τθν αξιολόγθςθ επιδόςεων".
3.2.7.Τισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ ι και χειριςμοφ.
3.2.8.Τισ ενδεδειγμζνεσ προειδοποιιςεισ ι και προφυλάξεισ.
3.2.9.Σε κάκε ςυςκευαςία κα πρζπει να περιλαμβάνονται ΟΔΘΓΙΕΣ ΧΘΣΘΣ ςτα Ελλθνικά εκτόσ εάν θ
Υπουργ. Απόφαςθ εναρμόνιςθσ τθσ Οδθγ. 98/79/ΕΚ ορίηει διαφορετικά ωσ εξισ:
α. Τα ςτοιχεία τθσ ετικζτασ, πλθν των 3.2.4 και 3.2.5.
β. Τθν ποιοτικι και ποςοτικι ςφνκεςθ του αντιδρϊντασ προϊόντοσ και τθν ποςότθτα ι τθ ςυγκζντρωςι
του ι των δραςτικϊν ςυςτατικϊν του ι των αντιδραςτθρίων ι του ςυνόλου (kit).
γ. Διλωςθ ότι το διαγνωςτικό προϊόν περιζχει όλα τα ςυςτατικά που απαιτοφνται για τθ μζτρθςθ.
δ. Τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και το χρόνο διατιρθςθσ μετά από τθν πρϊτθ αποςφράγιςθ τθσ
ςυςκευαςίασ, κακϊσ και τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και ςτακερότθτασ των αντιδραςτθρίων εργαςίασ.
ε. Τισ επιδόςεισ του προϊόντοσ αναφορικά με τθν αναλυτικι ευαιςκθςία, τθν εξειδίκευςθ, τθν ακρίβεια,
τθν επαναλθψιμότθτα, τθν αναπαραγωγιμότθτα, τα όρια ανίχνευςθσ και τισ γνωςτζσ αλλθλεπιδράςεισ.
ςτ. Ζνδειξθ του τυχόν απαιτουμζνου ειδικοφ εξοπλιςμοφ και πλθροφορίεσ για τθν αναγνϊριςθ του ειδικοφ
αυτοφ εξοπλιςμοφ, προκειμζνου να χρθςιμοποιείται ορκϊσ.
η. Τον τφπο του δείγματοσ που πρζπει να χρθςιμοποιείται, τισ τυχόν ειδικζσ ςυνκικεσ ςυλλογισ,
προεπεξεργαςίασ και κατά περίπτωςθ, τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και οδθγίεσ για τθν προετοιμαςία του
αςκενοφσ.
θ. Λεπτομερισ περιγραφι τθσ ακολουκθτζασ διαδικαςίασ για τθ χριςθ του προϊόντοσ.
Θ. Τθ διαδικαςία μετριςθσ που πρζπει
ςυμπεριλαμβανομζνων κατά περίπτωςθ:
-

να

ακολουκείται

με

το

διαγνωςτικό

προϊόν,

Τθσ αρχισ τθσ μεκόδου
Των ειδικϊν αναλυτικϊν χαρακτθριςτικϊν επιδόςεωσ (ευαιςκθςία, εξειδίκευςθ, ακρίβεια,
επαναλθψιμότθτα, αναπαραγωγιμότθτα, όρια ανίχνευςθσ, φάςμα μετριςεων, πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται για τον ζλεγχο των γνωςτϊν ςχετικϊν παρεμβολϊν,) των περιοριςμϊν τθσ μεκόδου
και των πλθροφοριϊν, όςον αφορά τθ χρθςιμοποίθςθ, εκ μζρουσ του χριςτθ, των διαδικαςιϊν
και υλικϊν μετριςεων αναφοράσ.
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Των πλθροφοριϊν, που αφοροφν κάκε επιπλζον διαδικαςία ι χειριςμό, ο οποίοσ απαιτείται, πριν
από τθ χρθςιμοποίθςθ του διαγνωςτικοφ προϊόντοσ (π.χ. αναςφςταςθ, επϊαςθ, ζλεγχοσ οργάνων
κ.ά.)
Ενδείξεων για το κατά πόςον απαιτείται ειδικι εκπαίδευςθ των χρθςτϊν.
Ι. Τθ μακθματικι μζκοδο, με τθν οποία υπολογίηονται τα μακθματικά αποτελζςματα και, όπου απαιτείται,
θ μζκοδοσ προςδιοριςμοφ των κετικϊν αποτελεςμάτων.
-

Ια. Τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται, ςε περίπτωςθ αλλαγϊν ςτισ αναλυτικζσ επιδόςεισ του
προϊόντοσ.
Ιβ. Τισ κατάλλθλεσ για τουσ χριςτεσ πλθροφορίεσ, ςχετικά με:
Τον εςωτερικό ζλεγχο ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των διαδικαςιϊν επικφρωςθσ.
Αναφορά ςτον τρόπο βακμονόμθςθσ του προϊόντοσ.
Τα μεςοδιαςτιματα αναφοράσ για τισ προςδιοριηόμενεσ ποςότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
περιγραφισ του πλθκυςμοφ αναφοράσ που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ.
Αν το προϊόν πρζπει να χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό ι να εγκακίςταται ι να ςυνδζεται με άλλα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα ι εξοπλιςμό, προκειμζνου να λειτουργιςει, ςφμφωνα με τον
προοριςμό του, επαρκι ςτοιχεία για τα χαρακτθριςτικά του, ϊςτε να είναι δυνατι θ επιλογι των
ενδεδειγμζνων προϊόντων ι εξοπλιςμοφ που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται, προκειμζνου να
επιτυγχάνεται αςφαλισ και κατάλλθλοσ ςυνδυαςμόσ.
Πλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ζλεγχο τθσ ορκισ εγκατάςταςθσ του προϊόντοσ και
τθσ ορκισ και αςφαλοφσ λειτουργίασ του, κακϊσ και λεπτομερι ςτοιχεία για τθ φφςθ και τθ
ςυχνότθτα τθσ ςυντιρθςθσ και, τθσ βακμονόμθςθσ που απαιτοφνται, για να εξαςφαλίηεται θ ορκι
και αςφαλισ λειτουργία του προϊόντοσ .
πλθροφορίεσ για τθ διάκεςθ των αποβλιτων
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε πρόςκετθ επεξεργαςία ι χειριςμό που απαιτείται, προτοφ
χρθςιμοποιθκεί το προϊόν (π.χ. αποςτείρωςθ, τελικι ςυναρμολόγθςθ κ.ά.)
Τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ για το ενδεχόμενο φκοράσ τθσ προςτατευτικισ ςυςκευαςίασ.
Λεπτομερι ςτοιχεία για τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ επαναποςτείρωςθσ ι απολφμανςθσ.
Ιγ. Τισ προφυλάξεισ που πρζπει να λαμβάνονται για τουσ τυχόν ειδικοφσ και αςυνικεισ κινδφνουσ που
ςχετίηονται με τθ χρθςιμοποίθςθ ι τθ διάκεςθ των διαγνωςτικϊν προϊόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων των
ειδικϊν μζτρων προςταςίασ, αν το διαγνωςτικό προϊόν περιζχει ουςίεσ ανκρϊπινθσ ι ηωικισ προζλευςθσ,
πρζπει να εφιςτάται θ προςοχι των χρθςτϊν ςτθ δυνθτικι μολυςματικι φάςθ τθσ.
-

Ιδ. Τθν θμερομθνία εκδόςεωσ ι τθσ πλζον πρόςφατθσ ανακεϊρθςθσ των οδθγιϊν χριςεωσ.
3.2.10. Μετά τθν κατακφρωςθ, ο μειοδότθσ υποχρεοφται να επιςθμαίνει επιπλζον κάκε μονάδα
ςυςκευαςίασ των υλικϊν που παραδίδονται με:
α. Τα ςτοιχεία του προμθκευτι
β. τθν ζνδειξθ "ΚΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ"

4. Άλλοι Ειδικοί Προι
4.1.Θ Υπθρεςία δεν κα δεχκεί καμία διαφοροποίθςθ ςτισ τιμζσ, ανά εξζταςθ, που κα κατακυρωκοφν τα
αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ, για ολόκλθρο το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ και για οποιαδιποτε
αιτία.
Οι προμθκευτζσ πρζπει να κατακζςουν τιμζσ ωσ ακολοφκωσ:
α. Τιμι ανά εξζταςθ.
β. Τιμζσ των προςφερομζνων βιολογικϊν και χθμικϊν αντιδραςτθρίων, κακϊσ και των επιπροςκζτων
υλικϊν, όπωσ υλικά βακμονόμθςθσ και ελζγχου (controls, calibrators) και λοιπϊν αναλωςίμων, ανά
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ςυςκευαςία, που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω εξετάςεων. (Οι πίνακεσ ανάλυςθσ κα
υποβλθκοφν και θλεκτρονικά ωσ ςυνθμμζνο αρχείο ςε μορφι pdf ςτθν οικονομικι προςφορά )
γ. Τθν ςυνολικι τιμι ανά εξζταςθ, περιλαμβανομζνων των αντιδραςτθρίων και παντόσ είδουσ
απαιτουμζνων αναλωςίμων για τθ διενζργεια τθσ κάκε εξζταςθσ, ςε ειδικό πίνακα ςτθν οικονομικι
προςφορά.(Οι πίνακεσ ανάλυςθσ κα υποβλθκοφν και θλεκτρονικά ωσ ςυνθμμζνο αρχείο ςε μορφι pdf
ςτθν οικονομικι προςφορά )
4.2.Διλωςθ του ςυμμετζχοντοσ ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα απόςυρςθσ του προϊόντοσ
από τθν αγορά, ςε περίπτωςθ που θ χριςθ του κζτει ςε κίνδυνο τθν υγεία ι και τθν αςφάλεια των
αςκενϊν, των χρθςτϊν ι ενδεχομζνωσ, άλλων προςϊπων κακϊσ και τθν αςφάλεια πραγμάτων.
4.3.Ο ελάχιςτοσ μθνιαίοσ ι ετιςιοσ αρικμόσ των εξετάςεων φαίνεται ςτθν περιγραφι των ειδϊν..
4.4.Ο αρικμόσ αναλυτϊν που πρζπει να διακζςει ςτο Νοςοκομείο ο προμθκευτισ πρζπει να
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν περιγραφι ων ειδϊν
5. Ζλεγχοι-Απόρριψθ Υλικϊν-Αντικατάςταςθ.
5.1.Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο με εργαςτθριακά
δεδομζνα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόςο κατά τθν οριςτικι παραλαβι, όςο και κατά τθν
διάρκεια χριςεωσ, μετά τθν ςχετικι αναφορά του Δ/ντι του εργαςτθρίου, αρκοφντωσ τεκμθριωμζνθ.
5.2.Σε περίπτωςθ που απορριφκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ οριςτικά ολόκλθρθ θ ςυμβατικι
ποςότθτα ι μζροσ αυτισ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν να
αντικαταςτιςει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε με άλλθ, που καλφπτει τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ο
προμθκευτισ δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςθ των ειδϊν που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
5.3.Τα είδθ που απορρίφκθκαν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι με φροντίδα και δαπάνεσ του, μζςα ςε
10 θμζρεσ από τθν προςκόμιςθ των νζων ειδϊν.
5.4.Για το επιπλζον χρονικό διάςτθμα που απαιτείται από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ι
φόρτωςθσ, ο προμθκευτισ λογίηεται εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από το
Ν 4412/16.
6.Το service και τα αναλϊςιμα, πζραν των αναφερομζνων ςτθν προςφορά, κα βαρφνουν τον προμθκευτι,
ο οποίοσ κα ζχει και τθν υποχρζωςθ να εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ του οργάνου δωρεάν, ςτον χϊρο του
νοςοκομείου.
7. Ειδικοί όροι
7.1 Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να ςυντθρεί, να επιςκευάηει ι να αντικακιςτά οποιοδιποτε εξάρτθμα
των αναλυτϊν (μθχανικό ι θλεκτρονικό) ι μζροσ του, χωρίσ καμιά οικονομικι επιβάρυνςθ του
Νοςοκομείου.
7.2 Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει να καλφψει τθν δαπάνθ για εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο των εξετάςεων
του αναλυτοφ ςτο εξωτερικό.
8.ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Κάκε προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει τα παρακάτω ζντυπα και πιςτοποιθτικά μαηί με τθν
προςφορά του:
8.1.Βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ του μθχανιματοσ ότι τα προςφερκζντα ςτον διαγωνιςμό αναλϊςιμα
(που κα χρθςιμοποιοφνται από το μθχάνθμα) προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονικι χριςθ, ότι
είναι απόλυτα ςυμβατά με τα θλεκτρονικά και μθχανικά μζρθ του μθχανιματοσ, και ότι δεν κα
επθρεάςουν τθν ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του.
8.2.Βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ του μθχανιματοσ ότι θ προςφζρουςα εταιρεία (προμθκευτισ) είναι
εξουςιοδοτθμζνθ ωσ προσ τθν παροχι πλιρουσ τεχνικισ και Επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ (service,
ανταλλακτικά κ.λ.π.) και ότι ςτελζχθ τθσ ζχουν εκπαιδευτεί ςτα εργοςτάςια του οίκου καταςκευισ.
Αποδεικτικά ωσ προσ τθν εκπαίδευςθ και τθν διάρκεια κα ςυνυποβλθκοφν με τθν βεβαίωςθ.
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8.3.Κατάκεςθ ςτοιχείων με τθν υψθλι επαναλθψιμότθτα του μθχανιματοσ, τεκμθριωμζνθ με
πιςτοποιθτικά και γραφικζσ παραςτάςεισ από τον οίκο καταςκευισ.
8.4.Θ κατάκεςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν. 1599/86 ότι με τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ κα
παραδϊςει και βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ ότι το μθχάνθμα (αναφζροντασ τον αρικμό ςειράσ S/Ν)
καταςκευάςτθκε τθν τελευταία διετία.
8.5.Σε περίπτωςθ που ο μειοδότθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ανακθρυχκεί μειοδότθσ και για το επόμενο
διαγωνιςμό υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ τω αναλυτϊν, εφόςον αυτοί υπερβαίνουν τθν τετραετία
από τθν θμερομθνία καταςκευισ τουσ.
8.6.Σε περίπτωςθ που ο μειοδότθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ δεν είναι μειοδότθσ και για τον επόμενο
διαγωνιςμό υποχρεοφται ςτθν απόςυρςθ των αναλυτϊν τθν θμερομθνία που κα οριςκεί από το
Νοςοκομείο.
8.7.Συμμόρφωςθ CE ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 89/336/ΕΟΚ μια τθν θλεκτρομαγνθτικι
ςυμβατότθτα (κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 94649/8682/93), πιςτοποιθτικό ελεφκερθσ κυκλοφορίασ από
τθν αρμόδια Αρχι τθσ χϊρασ παραγωγισ.
8.8.Οποιαδιποτε απόκλιςθ από τισ παραπάνω απαιτιςεισ αποτελεί αιτία απόρριψθσ τθσ προςφοράσ.
8.9.Ρεριγραφι του μθχανιματοσ που κα προςδιορίηει ακριβϊσ το είδοσ και τον τρόπο λειτουργίασ και
ςτθν Ελλθνικι. Τυχόν αςιμαντεσ παρεκκλίςεισ από τα κακοριηόμενα τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτθριςτικά τθσ παροφςθσ, μποροφν να γίνουν αποδεκτζσ από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ εφόςον δεν
είναι αντίκετεσ ι δεν υςτεροφν προσ τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ, αλλά και τισ ςυμπλθρϊνουν προσ το
καλφτερο. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ δφναται κατά τθν κρίςθ τθσ να ηθτιςει από τον προμθκευτι τυχόν
διευκρινιςεισ επί των αναγραφομζνων ςτθν προςφορά του, ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία για τθν
πλθρζςτερθ διαπίςτωςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν και δυνατοτιτων τθσ ςυςκευισ ι ακόμθ και τθν
επίδειξθ ςε λειτουργία τθσ ςυςκευισ, χωρίσ καμία απαίτθςθ του προμθκευτι:
8.10.Διαφθμιςτικό βιβλιάριο ι φυλλάδιο τθσ εταιρείασ (prospectus) για το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα που κα
περιζχει τα γενικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του.
8.11. Ζγγραφθ διλωςθ του προμθκευτι ότι κα προςκομίςει τουσ αναλυτζσ ςε δφο (2) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
8.12. Ζγγραφθ διλωςθ ότι εγγυάται τθν καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ ι μθχανιματοσ για το χρονικό
διάςτθμα τθσ Σφμβαςθσ ωσ επίςθσ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει ειδικό τεχνικό ο οποίοσ
κα επιδείξει ςτο προςωπικό τθσ υπθρεςίασ τον τρόπο λειτουργίασ και χειριςμοφ κακϊσ και τα
προςτατευτικά μζτρα αςφαλείασ προςωπικοφ και υλικοφ, όπωσ αναφζρεται και ςτισ παραγράφουσ 4 & 5.
8.13. Ζγγραφθ εγγφθςθ-διλωςθ για τθ δυνατότθτα υποςτθρίξεωσ, όπωσ αναφζρεται ςτισ παραγράφουσ
4 & 5 (με επιςκευζσ, ανταλλακτικά, βακμονόμθςθ, ςχετικι πλθροφόρθςθ κ.λ.π.).
Να κατατεκεί κατάςταςθ με το ειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό που διακζτει ο προμθκευτισ.
9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΟPOΙ ΑΡΟΔΟΧΗΣ
9.1.Τα υπό προμικεια αντιδραςτιρια πρζπει να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 3.
9.2.Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να παραδϊςει, με τθν πρϊτθ παράδοςθ των αντιδραςτθρίων και τα
παρακάτω, τα οποία πρζπει να ςυνοδεφουν το διατικζμενο απ' αυτόν μθχάνθμα.
9.2.1.'Εγγραφθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το χρονικό διάςτθμα τθσ Σφμβαςθσ από τθν θμερομθνία
παραλαβισ του ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ με το ςυγκεκριμζνο Εργοςταςιακό Αρικμό (Serial Number), ο
οποίοσ κα αναγράφεται ςτθν ςφμβαςθ προμικειασ των αντιδραςτθρίων. Μζςα ς' αυτό το χρονικό
διάςτθμα, ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να επιςκευάηει ι να αντικακιςτά οποιοδιποτε εξάρτθμα ι
μζροσ του, ι και ολόκλθρο το ςφςτθμα (μθχάνθμα, όργανο, ςυςκευι) χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ
τθσ Υπθρεςία
Υπ' όψιν ότι:
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9.2.1.1.Το εκτόσ λειτουργίασ χρονικό διάςτθμα, αρχίηει από τθ ςτιγμι τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ προσ τον
προμθκευτι για τθ βλάβθ και λιγει με τθν παράδοςθ του ςυςτιματοσ ςε λειτουργία. Τα αίτια τθσ βλάβθσ
και θ πιςτοποίθςθ των χρονικϊν ορίων τθσ παροφςθσ παραγράφου κα προκφπτουν από ζγγραφο ι δελτίο
τεχνικοφ ελζγχου του προμθκευτι που κα προςυπογράφεται από εκπρόςωπο του τεχνικοφ τμιματοσ ι
του εργαςτθρίου του Νοςοκομείου. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αποςτείλει ειδικευμζνο τεχνικό για
τθν αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ. Το χρονικό διάςτθμα από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ, μζχρι τθν
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, δεν πρζπει να υπερβαίνει ςε καμία περίπτωςθ τισ ζξι (6) ϊρεσ.
Το μζγιςτο διάςτθμα εκτόσ λειτουργίασ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο από 6 ϊρεσ, άλλωσ ο
προμθκευτισ κα υποχρεοφται ςε καταβολι ποινικισ ριτρασ 30 €./ϊρα επιπλζον κακυςτζρθςθσ, ωσ τισ
πρϊτεσ 24 ϊρεσ. Αν ο αναλυτισ παραμζνει εκτόσ λειτουργίασ μετά τθν παρζλευςθ το πρϊτου 24ϊρου, θ
ποινικι ριτρα διπλαςιάηεται ανά /ϊρα κακυςτζρθςθσ). Ρζραν τθσ ποινικισ ριτρασ, ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να καταβάλει και το ποςόν που τυχόν το Νοςοκομείο κα επιβαρυνκεί για τθν εκτζλεςθ των
εξετάςεων ςε άλλο εργαςτιριο, ζναντι των αντίςτοιχων παραςτατικϊν χρζωςθσ.
Οι ωσ άνω υποχρεϊςεισ του προμθκευτι ιςχφουν εφόςον θ βλάβθ που ζκεςε εκτόσ λειτουργίασ τον
αναλυτι δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Νοςοκομείου ι ςε τυχαία γεγονότα ι ςε γεγονότα ανωτζρασ
βίασ ι βλάβεσ δικτφων, για τα οποία δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ.
Ο τρόποσ που προτείνει ο προμθκευτισ για τθν αντιμετϊπιςθ των επειγόντων περιςτατικϊν ςε περίπτωςθ
βλάβθσ, πρζπει να περιγραφεί ςαφϊσ.
9.2.1.2. Ζγγραφθ διλωςθ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του
Νοςοκομείου πάνω ςτθ λειτουργία του μθχανιματοσ, οργάνου ι ςυςκευισ, χωρίσ τθν επιβάρυνςθ τθσ
Υπθρεςίασ.

10.ΕΛΕΓΧΟΙ-ΡΑΑΛΑΒΗ.
Ο μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ των αντιδραςτθρίων και του διατικζμενου μθχανιματοσ, γίνεται από τθν
αρμόδια επιτροπι ελζγχου και παραλαβισ ςε κάκε παράδοςθ και κα αποςκοπεί ςτθ διαπίςτωςθ:
10.1.Τθσ καλισ κατάςταςθσ από άποψθ εμφάνιςθσ, πλθρότθτασ, λειτουργικότθτασ, κακϊςεων ι φκοράσ.
10.2.Τθσ ςυμφωνίασ των χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων του είδουσ με αυτά που προςδιορίηονται ςτθν
παροφςα κακϊσ και των τελικϊν όρων και ςυμφωνιϊν που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ.
10.3..Τθν παράδοςθ εγχειριδίου χριςεωσ για κάκε αναλυτι ςτα Ελλθνικά.
10.4. Ρριν γίνει ο ζλεγχοσ, των παραπάνω από τθν επιτροπι παραλαβισ, o προμθκευτισ είναι
υποχρεωμζνοσ να διακζςει ειδικό ι ειδικοφσ τεχνικοφσ ωσ παραγρ. 5 που κα παραμείνουν ςτθ διάκεςθ
τθσ επιτροπισ για επίδειξθ και εξθγιςεισ πάνω ςτο χειριςμό, τθ λειτουργία και τθ κεωρία του υπό
προμικεια ςυςτιματοσ. Θ διάρκεια τθσ επίδειξθσ αυτισ κα είναι από μία (1) θμζρα ζωσ ζξι (6) το
περιςςότερο ανάλογα με τθν απαίτθςθ τθσ επιτροπισ, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
10.5.Ρριν γίνει θ παραλαβι του διατικζμενου μθχανιματοσ κα πρζπει να δοκιμαςκεί ςε δουλειά ρουτίνασ
για τουλάχιςτον πζντε (5) μζρεσ και ίςωσ περιςςότερο αν απαιτθκεί από τθν υπθρεςία.
11.ΔΙΑΦΟΑ
11.1.Επιςθμάνςεισ παραδόςεωσ
11.1.1.Σε κατάλλθλθ κζςθ του μθχανιματοσ να επικολλθκεί πινακίδα με μζριμνα του προμθκευτι ςτθν
οποία κα αναγράφονται:
11.1.1.1.Θ ονομαςία, το μοντζλο και ο SERIAL NUMBER του μθχανιματοσ
11.1.1.2. Τα ςτοιχεία του καταςκευαςτι και προμθκευτι.
11.1.1.3. Ο αρικμόσ ςφμβαςθσ για τθν προμικεια των αντιδραςτθρίων και το ζτοσ τθσ υπογραφισ τθσ.
11.1.2. Οι όροι τθσ παροφςασ τεχνικισ περιγραφισ που περιζχονται ςτισ παραγράφουσ 1 ζωσ 5 είναι
απαράβατοι.
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11.1.3. Οι όροι τθσ παροφςασ τεχνικισ περιγραφισ που περιζχονται ςτθν παράγραφο 6.2. είναι
δεςμευτικοί για τον προμθκευτι και πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ προμικειασ των
αντιδραςτθρίων.
11.1.4.Πςον αφορά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, εκπρόκεςμθ παράδοςθ, ακαταλλθλότθτα των ειδϊν,
απόρριψθ αυτϊν και αντικατάςταςθ κ.λ.π. ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν . 4412/16.

Άλλοι Ειδικοί Προι
-Το Νοςοκομείο δεν κα δεχκεί καμία διαφοροποίθςθ ςτισ τιμζσ, ανά εξζταςθ, που περιλαμβάνονται ςτθ
ςφμβαςθ, για ολόκλθρο το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ και για οποιαδιποτε αιτία.
- Ο προμθκευτισ δεςμεφεται για τθν τελικι τιμι κόςτουσ αναλωςίμων ανά εξζταςθ. Σε περίπτωςθ που
υπάρξει διαφορά μεταξφ των πραγματοποιθκζντων εξετάςεων και των αντιδραςτθρίων –αναλωςίμων
που χρθςιμοποιικθκαν θ εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ να προςκομίςει τα επιπλζον αντιδραςτιρια αναλϊςιμα που απαιτοφνται δωρεάν
- Η πιςτοποίθςθ των διενεργθκζντων εξετάςεων και των αντιδραςτθρίων-αναλωςίμων που
χρθςιμοποιικθκαν κα γίνεται από επιτροπζσ που κα οριςκοφν για το ςκοπό αυτό από το κάκε
Νοςοκομείο για το οποίο προορίηονται τα είδθ , ανά χρονικό διάςτθμα χριςθσ ζξι μθνϊν.

ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Επιπροςκζτωσ ανά προςφερόμενο είδοσ όπου απαιτείται θ παραχϊρθςθ ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ
ςυνταχκεί πίνακασ ςφμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΑΝΤΙΔ/ΙΟΥ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ

ΑΝΑΛ/ΜΩΝ*

ΕΞΕΤΑΣΗ

κα

ΕΤΘΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

1
2
3
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΘΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
*Θα περιλαμβάνεται και το κόςτοσ για τα απαιτοφμενα υλικά βακμονόμθςθσ. Για τον υπολογιςμό του
κόςτουσ αναλωςίμων και βακμονόμθςθσ να ςυνταχκεί ςχετικόσ πίνακασ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ
απαιτιςεισ του καταςκευαςτι. Ο προμθκευτισ κα δεςμεφεται για τθν τελικι τιμι κόςτουσ αναλωςίμων
ανά εξζταςθ.
*Επίςθσ οι ςυμμετζχοντεσ κα κατακζςουν, πίνακα με τον αρικμό των απαιτοφμενων ςυςκευαςιϊν
αντιδραςτθρίων, αναλωςίμων, υλικϊν βακμονόμθςθσ κ.λ.π (λαμβάνοντασ υπόψθ και το χρόνο
ηωισ) που κατ ϋελάχιςτο απαιτοφνται για τθν διενζργεια των αντίςτοιχων εξετάςεων για το χρονικό
διάςτθμα ενόσ ζτουσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι ο οποίοσ κα είναι δεςμευτικόσ για
τον προμθκευτι.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – ΔΔΔ
Το ΕΕΕΣ είναι αναρτθμζνο ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ ωσ ςυνθμμζνο του διαγωνιςμοφ

Σελίδα 51

21PROC008115385 2021-02-09
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο
ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
Ο πίνακασ που ακολουκεί κα ςυμπλθρωκεί μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.

Tα πξνζθεξόκελα είδε ηνπ ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο Σερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο.

Α/Α πζηήκαηνο: 102715
Αξηζκόο Γηαθήξπμεο: Γ/με 03/21 ( Αξ ζπζηήκαηνο 102715 )

ΥΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΣΤΠΟΤ Α1 ΑΝΑΛΤΣΗ ΡΟΤΣΙΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ EΞΔΣΑΔΩΝ κε Α/Α 1-2 .
Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα είλαη
θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο, ζχγρξνλεο νπσζδήπνηε
ηερλνινγίαο

ΝΑΙ

Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή λα ζηεξίδεηαη ζε
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο θαη βηβιηνγξαθηθά
ηεθκεξησκέλεο κεζφδνπο κέηξεζεο θπηηάξσλ. Να
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε αξρή ιεηηνπξγίαο, ν
ηξφπνο κέηξεζεο θαη ηα φξηα γξακκηθφηεηαο γηα
Λεπθά, εξπζξά θαη αηκνπεηάιηα. Η γξακκηθφηεηα ζηε
κέηξεζε ησλ ιεπθψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη
300.000/κl θαη γηα ηα δε αηκνπεηάιηα ηνπιάρηζηνλ
κέρξη 2.000.000/κl

ΝΑΙ

Να ρξεζηκνπνηεί δείγκαηα νιηθνχ αίκαηνο ζε
πνζφηεηα φρη > 200 κL ζε φια ηα ζπζηήκαηα
δεηγκαηνιεςίαο θαη λα δηαζέηεη βαιβίδα θαηαλνκήο
αίκαηνο ή άιιν ζχζηεκα πνπ λα εμαζθαιίδεη
αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα.

ΝΑΙ

Να κεηξά θαη λα ππνινγίδεη απηφκαηα ηηο αθφινπζεο
παξακέηξνπο κε νξζφηεηα θαη αμηνπηζηία ηφζν ζε
θπζηνινγηθά φζν θαη ζε παζνινγηθά δείγκαηα:

ΝΑΙ

1. Αξηζκφ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ

ΝΑΙ

2. Αξηζκφ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ

ΝΑΙ

3. Αηκνζθαηξίλε

ΝΑΙ
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4. Αηκαηνθξίηε

ΝΑΙ

5. MCV (Μέζνο φγθν εξπζξψλ)

ΝΑΙ

6. MCH (Μέζε ππθλφηεηα αηκνζθαηξίλεο)

ΝΑΙ

7. MCHC (Μέζε ζπγθέληξσζε αηκνζθαηξίλεο αλά
εξπζξφ)

ΝΑΙ

8. RDW (Δχξνο θαηαλνκήο εξπζξψλ)

ΝΑΙ

9. Αξηζκφ αηκνπεηαιίσλ

ΝΑΙ

10. PDW (Δχξνο θαηαλνκήο αηκνπεηαιίσλ)

ΝΑΙ

11. MPV (Μέζνο φγθνο αηκνπεηαιίσλ)

ΝΑΙ

12. PCT (Αηκνπεηαιηνθξίηε)

ΝΑΙ

13. Πνζνζηφ θαη απφιπην αξηζκφ νπδεηεξνθίισλ

ΝΑΙ

14. Πνζνζηφ θαη απφιπην αξηζκφ ιεκθνθπηηάξσλ

ΝΑΙ

15. Πνζνζηφ θαη απφιπην αξηζκφ κνλνπχξελσλ

ΝΑΙ

16. Πνζνζηφ θαη απφιπην αξηζκφ εσζηλνθίισλ

ΝΑΙ

17. Πνζνζηφ θαη απφιπην αξηζκφ βαζενθίισλ

ΝΑΙ

18. Πνζνζηφ θαη απφιπην αξηζκφ εκππξήλσλ
εξπζξψλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα δηνξζψλεη
απηφκαηα ηνλ αξηζκφ ησλ Λεπθψλ.

ΝΑΙ

Να κεηξά δηθηπνεξπζξνθχηηαξα (ΓΔΚ) ζε απφιπην
αξηζκφ θαη πνζνζηφ λα μερσξίδεη θαη λα κεηξά ηνπο
ππνπιεζπζκνχο ησλ ΓΔΚ, αλάινγα κε ην βαζκφ
σξίκαλζεο. Να κπνξεί λα κεηξά θαη άιιεο
παξακέηξνπο δηαγλσζηηθήο ζεκαζίαο θαη λα δνζεί
ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πξνο απφδεημε ηεο αμίαο θάζε
παξακέηξνπ

ΝΑΙ

Η κέηξεζε ησλ ΓΔΚ θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπο λα
γίλεηαη άκεζα (on line) θαη απηφκαηα απφ ην δείγκα
ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θάπνηα ρεηξνθίλεηε
επεμεξγαζία.

ΝΑΙ

Ο αλαιπηήο πξέπεη λα δίλεη πιήξε κνξθνινγία ησλ
εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ θαη'φγθν θαη αηκνζθαηξηληθφ
πεξηερφκελν (ρξψκα). Η κνξθνινγία πξέπεη λα
πξνθχπηεη απφ κέηξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεγεζψλ απ'
επζείαο θαη φρη απφ ζηαηηζηηθνχο δείθηεο πνπ
πξνθχπηνπλ ππνινγηζηηθά. Να πεξηγξάθεηαη
αλαιπηηθά πσο εθηηκάηαη ε κνξθνινγία ησλ εξπζξψλ
αηκνζθαηξίσλ ζηνλ πξνζθεξφκελν αλαιπηή ).

ΝΑΙ
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* Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή λα ζηεξίδεηαη ζε
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο κεζφδνπο κέηξεζεο
θπηηάξσλ. Ο Αλαιπηήο λα ηαπηνπνηεί ηα θχηηαξα
ρξεζηκνπνηψληαο θπηηαξνκεηξία ξνήο, LASER
ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ κέηξεζε ησλ ιεπθψλ.

ΝΑΙ

* Να κεηξά αηκνζθαηξίλε κε δηεζλψο απνδεθηή θαη
βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλε κέζνδν ρσξίο ηε ρξήζε
ηνμηθψλ αληηδξαζηεξίσλ φπσο ην θπάλην.

ΝΑΙ

* Δηδηθφηεξα, ε κέηξεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ πξέπεη λα
γίλεηαη άκεζα θαη απηφκαηα, κε κεζνδνινγίεο νη
νπνίεο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζφηεηα ηνπ
απνηειέζκαηνο ζε πεξηπηψζεηο πνιχ ρακεινχ θαη
πςεινχ αξηζκνχ αηκνπεηαιίσλ, ζε πεξηπηψζεηο
παξεκβνιήο κηθξψλ εξπζξνθπηηάξσλ, ζηελ χπαξμε
γηγάληησλ αηκνπεηαιίσλ, θαηεζηξακκέλσλ θπηηάξσλ
θιπ. Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε αξρή κέηξεζεο ησλ
αηκνπεηαιίσλ.

ΝΑΙ

* Ο αλαιπηήο πξέπεη λα παξέρεη απμεκέλεο
δπλαηφηεηεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ επί
θπζηνινγηθψλ θαη επί παζνινγηθψλ δεηγκάησλ πνπ
πεξηέρνπλ άσξα, ή παζνινγηθά θχηηαξα, ειαηησκέλν
ή απμεκέλν αξηζκφ θπηηάξσλ ηεο ιεπθήο, ηεο εξπζξάο
ζεηξάο θαη ησλ αηκνπεηαιίσλ

ΝΑΙ

* Δηδηθφηεξα, γηα ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα πξέπεη λα
δηαζέηεη ζε θάζε πεξίπησζε απμεκέλε δπλαηφηεηα
επηζεκάλζεσλ (Flagging-βιάζηεο, άηππα, αξηζηεξή
ζηξνθή, άσξα θνθθηνθχηηαξα). Γηα ηελ εξπζξά ζεηξά
πξέπεη λα επηζεκαίλεη επί παζνινγηθψλ δεηγκάησλ
ηελ κνξθνινγία ησλ εξπζξψλ (ππνρξσκία,
ππεξρξσκία, αληζνρξσκία, κηθξνθπηηάξσζε,
καθξνθπηηάξσζε, αληζνθπηηάξσζε θιπ).

ΝΑΙ

* Γηα ηα αηκνπεηάιηα πξέπεη λα επηζεκαίλεη χπαξμε
ζπζζσξεχζεσλ αηκνπεηαιίσλ θαη γηγάληησλ
αηκνπεηαιίσλ

ΝΑΙ

* Να εκθαλίδεη ζε νζφλε έγρξσκα θαη λα εθηππψλεη ζε
ηνπιάρηζηνλ 7 λεθεινγξάκκαηα ή ηζηνγξάκκαηα ηηο
θαηαλνκέο (αλάινγα κε ηελ αξρή κέηξεζεο) ησλ
ιεπθνθπηηάξσλ θαη ησλ ππνπιεζπζκψλ ηνπο, ησλ
εξπζξνθπηηάξσλ, ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ησλ ΓΔΚ,
ψζηε λα δίδνληαη αζθαιείο θαη ρξήζηκεο δηαγλσζηηθέο
πιεξνθνξίεο κε βάζε ηηο εηθφλεο θαηαλνκψλ απφ ηελ
αλάιπζε ησλ έκκνξθσλ ζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο.

ΝΑΙ

* Η κέηξεζε ηνπ ιεπθνθπηηαξηθνχ ηχπνπ πξέπεη λα
γίλεηαη κε δχν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο.

ΝΑΙ

* Η ηαρχηεηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ (ζε
CBC+DIFF) ηφζν ζην θιεηζηφ φζν θαη ζην αλνηθηφ
ζχζηεκα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 120 δείγκαηα ηελ ψξα.

ΝΑΙ

* Ο αλαιπηήο λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηνειέγρνπ θαη
απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ξχζκηζεο (auto & manual

ΝΑΙ
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calibration) φισλ ησλ άκεζα κεηξνπκέλσλ
παξακέηξσλ, ηφζν γηα ηνλ αλνηθηφ φζν θαη γηα ηνλ
θιεηζηφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο.
* Να δηαζέηεη πξνγξάκκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ κε ηε
ρξήζε δεηγκάησλ ξνπηίλαο ησλ αζζελψλ θαη κε ηε
ρξήζε νξψλ ειέγρνπ (controls) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ αλαιπηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ζηαηηζηηθή
αλάιπζε ( moving average, Levi-Jennigs)

ΝΑΙ

* Να δηαζέηεη ηχπνπο δεηγκαηνιεςίαο 1. Κιαζζηθφ
ζχζηεκα αλνηθηνχ ηχπνπ. 2. Απηφκαην ζχζηεκα κε
ζσιελάξηα θιεηζηνχ ηχπνπ θαη αλαγλψξηζεο ησλ
δεηγκάησλ (code number) θαη δεηγκαηνθνξέα
ηνπιάρηζηνλ 100 ζέζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε λα
γίλεηαη απηφκαηνο θαζαξηζκφο ηνπ αθξνθπζίνπ ή ηεο
βειφλαο δεηγκαηνιεςίαο.

ΝΑΙ

* Να δηαζέηεη θίιηξν θαηαθξάηεζεο κηθξνπεγκάησλ κε
εηδνπνίεζε γηα αθαηαιιειφηεηα δείγκαηνο.

ΝΑΙ

* Να δηαηίζεηαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία νξφο
ειέγρνπ (control) 3 επηπέδσλ (low, normal, high) γηα
εζσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο αλαιπηηθήο αμηνπηζηίαο
ηνπ αλαιπηή θαη πξφηππν δείγκα ξχζκηζεο (calibrator)
ηνπ γηα φιεο ηηο άκεζεο κεηξνχκελεο παξακέηξνπο.

ΝΑΙ

* Να έρεη ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ηνπ ρεηξηζηή γηα
ηηο ζηάζκεο αληηδξαζηεξίσλ θαη απνβιήησλ.

ΝΑΙ

* Να δηαζέηεη εηδηθά δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα ηφζν
ησλ ειεθηξνληθψλ, φζν θαη ησλ κεραληθψλ κεξψλ. Σν
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ αλαιπηή λα ζηεξίδεηαη ζε
ζχγρξνλν πξφγξακκα.

ΝΑΙ

* Να δηαζέηεη CE Mark.

ΝΑΙ

* Να δηαζέηεη ζχγρξνλν ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα κε
έγρξσκε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 17 ηληζψλ (λα
πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

ΝΑΙ

* Να δηαζέηεη εθηππσηή γηα εθηχπσζε ησλ
απνηειεζκcηησλ ζε απιφ κεραλνγξαθεκέλν ραξηί, κε
δπλαηφηεηα θαη έγρξσκεο εθηχπσζεο.

ΝΑΙ

* Να δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα αξρείνπ ηνπιάρηζηνλ
10.000 δεηγκάησλ.

ΝΑΙ

* Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
κεραλνγξάθεζεο

ΝΑΙ

* Να δηαζέηεη ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε
(service) φιεο ηηο θαζεκεξηλέο θαη ηηο αξγίεο επί
24ψξνπ θάιπςεο θαη απνδεηγκέλε εκπεηξία ζηνπο
απηφκαηνπο αλαιπηέο. Γηα ην ιφγν απηφ ν
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε

ΝΑΙ

Σελίδα 55

21PROC008115385 2021-02-09
εγθαηαζηεκέλσλ αλαιπηψλ (ίδηνπ ηχπνπ) ζε δεκφζηα
λνζνθνκεία ζηα νπνία έρεη αλαιάβεη ηε ζπληήξεζή
ηνπο
ΣΤΠΟΤ Α2 ΑΝΑΛΤΣΗ ΔΦΗΜΔΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΞΔΣΑΗ Α/Α 3
* Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή λα ζηεξίδεηαη ζε
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο κεζφδνπο κέηξεζεο
θπηηάξσλ, πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ άκεζε αλίρλεπζε
απηψλ.

ΝΑΙ

* Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέηξεζεο δείγκαηνο νιηθνχ
αίκαηνο ζε πνζφηεηα φρη κεγαιχηεξε ησλ 170 κl ζε
φινπο ηνπο ηξφπνπο δεηγκαηνιεςίαο, αιιά θαη
νπσζδήπνηε ηξηρνεηδηθνχ πξναξαησκέλνπ γηα
πεξηπηψζεηο δχζθνισλ αηκνιεςηψλ (φπσο
ρεκεηνζεξαπείεο, δπζεχξεηεο θιέβεο θ.α.) ρσξίο λα
απαηηείηαη δηφξζσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Να έρεη ηελ
δπλαηφηεηα κέηξεζεο ζσκαηηθψλ πγξψλ (ΔΝΤ,
Αξζξηθφ, θα).

ΝΑΙ

* Να κεηξά: ιεπθά αηκνζθαίξηα, εξπζξά αηκνζθαίξηα,
αηκνζθαηξίλε, κέζν φγθν εξπζξψλ, εχξνο θαηαλνκήο
εξπζξψλ CV, εχξνο θαηαλνκήο εξπζξψλ SD,
αηκαηνθξίηε, ΜCH, MCHC, αηκνπεηάιηα, κέζν φγθν
αηκνπεηαιίσλ, εχξνο θαηαλνκήο αηκνπεηαιίσλ,
αηκνπεηαιηνθξίηε θαη ηηο εθαηνζηηαίεο αλαινγίεο θαη
ηνλ απφιπην αξηζκφ ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ
(Λεκθνθχηηαξα, Μνλνπχξελα, Ησζηλφθηια,
Βαζεφθηια, Οπδεηεξφθηια). Να παξέρεη απμεκέλεο
δπλαηφηεηεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
παξνπζηάδνληαο πιήξε κνξθνινγία θπηηάξσλ.

ΝΑΙ

* Η κέηξεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη
ζηελ θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε κε ηελ θαη΄ φγθνλ
αλάιπζε ή άιιν ηζνδχλακν ηξφπν θαη κε ηε βνήζεηα
ηέηνησλ θξηηεξίσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηδηαίηεξα
αθξηβήο κέηξεζε απνθεχγνληαο παξεκβνιέο απφ
κηθξά εξπζξά, θαηεζηξακκέλα θχηηαξα, ειεθηξνληθνχο
ζνξχβνπο θ.ι.π. Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ηφζν ν
ηξφπνο κέηξεζεο φζν θαη ε θαηαλνκή απηψλ.

ΝΑΙ

* Να εκθαλίδεη ζε νζφλε θαη λα εθηππψλεη κε
ηζηνγξάκκαηα θαη λεθεινγξάκκαηα ηηο θαηαλνκέο ησλ
ιεπθψλ, εξπζξψλ, αηκνπεηαιίσλ κε ηξφπν πνπ λα
παξέρνπλ αζθαιείο θιηληθέο πιεξνθνξίεο..

ΝΑΙ

* Ο αλαιπηήο λα κεηξά απηφκαηα ζε πνζνζηφ επί ηνηο
εθαηφ θαη απφιπην αξηζκφ ηα εκπχξελα εξπζξά ζε
θάζε γεληθή αίκαηνο ρσξίο λα απαηηείηαη επαλάιεςε
ηνπ δείγκαηνο (ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη
πξφζζεην αληηδξαζηήξην γηα ηελ κέηξεζε ησλ
εκππξήλσλ, λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ην θφζηνο ηεο
κέηξεζεο ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά). Η
γξακκηθφηεηα ηεο παξακέηξνπ λα αξρίδεη απφ
1/100WBC.

ΝΑΙ
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* Να δηνξζψλεη απηφκαηα ηνλ αξηζκφ ησλ ιεπθψλ φηαλ
επεξεάδεηαη ε κέηξεζε απφ ηπρφλ εκπχξελα εξπζξά
ε απφ ζσξνχο αηκνπεηαιίσλ.

ΝΑΙ

* Η ηαρχηεηα κέηξεζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 90
δείγκαηα ηελ ψξα (γεληθή κε ηχπν ιεπθψλ θαη
εκπχξελα εξπζξά).

ΝΑΙ

* Σν ινγηζκηθφ πξφγξακκα ηνπ νξγάλνπ (φρη ζπλνδφ)
λα είλαη ζχγρξνλν κε δπλαηφηεηα αξρείνπ
απνηειεζκάησλ γηα ηνπιάρηζηνλ 10.000 εμεηάζεηο.

ΝΑΙ

* Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ νξγάλνπ λα δηαζέηεη
απαξαίηεηα ινγηζκηθφ πξφγξακκα ειέγρνπ
επαλαιεςηκφηεηαο γηα φιεο ηηο άκεζα κεηξνχκελεο
παξακέηξνπο. Όζνλ αθνξά ηελ κεηαθνξά ζθάικαηνο
απφ δείγκα ζε δείγκα (carryover) λα πεξηγξαθεί
αλαιπηηθά ν ηξφπνο πνπ δηαζθαιίδεηαη ε κε κεηαθνξά
ζθάικαηνο, δηφηη ζεσξείηαη απαξαίηεηε ιεηηνπξγία
πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ απνηειεζκάησλ

ΝΑΙ

* Να δηαζέηεη γξακκηθφηεηα γηα ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα
έσο 300x103κL θαη γηα ηα αηκνπεηάιηα 2.000x103κL.

ΝΑΙ

* Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλαξξφθεζεο δείγκαηνο ην
νπνίν λα ζπγθξαηεί ηαπηφρξνλα μερσξηζηέο
πνζφηεηεο αίκαηνο γηα θάζε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ
νξγάλνπ κε ζθνπφ ηε κέγηζηε αθξίβεηα ζηηο αξαηψζεηο
ηνπ δείγκαηνο . Να πεξηγξαθεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο.

ΝΑΙ

* O ρεηξηζηήο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλάιπζεο
επεηγφλησλ δεηγκάησλ (STAT) ρσξίο λα δηαηαξάμεη
ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ δεηγκαηνιήπηε
(αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ ηχπνπ).

ΝΑΙ

* Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο απηφκαηεο
επαλάιεςεο ηεο εμέηαζεο (rerun) θαζψο θαη
ζπκπιεξσκαηηθήο εμέηαζεο (reflex), ζχκθσλα κε
ηνπο θαλφλεο ηνπ εξγαζηεξίνπ.

ΝΑΙ

* Να δηαζέηεη απηφκαην δεηγκαηνιήπηε ζπλερνχο ξνήο
- πνιιψλ ζέζεσλ (ηνπιάρηζηνλ 50 δείγκαηα
ηαπηφρξνλα) (ζα εθηηκεζεί ζεηηηθά ε δπλαηφηεηα
κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο) κε ζχζηεκα απηφκαηεο
αλάδεπζεο θαη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα απηφκαηεο
αλαγλψξηζεο ηνπ δείγκαηνο (BarCode). To BarCode
reader λα δχλαηαη λα αλαγλψζεη γξακκσηνχο θψδηθεο
δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη λα αλαθέξνληαη απηνί.
Σν ζχζηεκα αλάδεπζεο λα βαζίδεηαη ζηελ
παιηλδξνκηθή αλαθίλεζε ησλ ζσιελαξίσλ
αηκνιεςίαο, φπσο επηβάιιεηαη απφ ηελ δηεζλή
επίζεκε πξαθηηθή.

ΝΑΙ

* Ο αλαιπηήο πξνο απνθπγήλ έθδνζεο εζθαικέλσλ
απνηειεζκάησλ λα δχλαηαη λα αληρλεχεη πνηνηηθά ηα
ππφ εμέηαζε δείγκαηα φπσο πήγκαηα, θπζαιίδεο απφ
έληνλε αλάδεπζε, κε ζχζηεκα ην νπνίν λα

ΝΑΙ
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πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά.
* Η αξίζκεζε ησλ RBCφπσο θαη ησλ PLT λα
πξαγκαηνπνηείηαη ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε κε ηελ
κέζνδν ηεο θαη΄ φγθνλ αλάιπζεο ή κε άιιν
ηζνδχλακν ηξφπν ..

ΝΑΙ

* Ο ιεπθνθπηηαξηθφο ηχπνο λα κεηξάηαη άκεζα κε ηελ
κέζνδν ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο θαη αθηίλαο Laser.
Σν άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνχ ησλ ππνπιεζπζκψλ ησλ
ιεπθνθπηηάξσλ πξέπεη λα είλαη 100 θαη ην άζξνηζκα
ηνπ απφιπηνπ αξηζκνχ ησλ ππνπιεζπζκψλ ησλ
ιεπθνθπηηάξσλ λα ηζνχηαη κε ηνλ απφιπην αξηζκφ ησλ
ιεπθψλ. Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ν ηξφπνο κέηξεζεο
ηνπ ιεπθνθπηηαξηθνχ ηχπνπ.

ΝΑΙ

* Ο ρεηξηζηήο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηνπο
παξαθάησ ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο α) Γεληθή αίκαηνο κε
ιεπθνθπηηαξηθφ ηχπν β) Γεληθή αίκαηνο / Γεληθή
αίκαηνο +ΓΔΚ ζε φινπο ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο
ιεηηνπξγίαο λα επηζπλάπηνληαη αληίζηνηρεο
εθηππψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ αλαιπηή.

ΝΑΙ

* Να δηαηίζεηαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία
πξφηππν αίκα (control) θαη πξφηππν αίκα ξχζκηζεο
(calibrationstandard), γηα φιεο ηηο άκεζα κεηξνχκελεο
παξακέηξνπο. Δπίζεο λα δηαηίζεηαη control γηα ηα
ζσκαηηθά πγξά.

ΝΑΙ

* Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη καδί κε
ηελ πξνζθνξά θαη επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ
εγρεηξηδίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ ζηελ Διιεληθή
γιψζζα εγθεθξηκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν.

ΝΑΙ

* Να έρεη εμαθξηβσκέλα πιήξεο ηκήκα serviceκε
απνζήθε αληαιιαθηηθψλ ζην ρψξν ησλ Απηφκαησλ
Αηκαηνινγηθψλ Αλαιπηψλ, ζε Γεκφζηα Ννζνθνκεία.

ΝΑΙ

* Να θαηαηεζεί αλαιπηηθή θαηάζηαζε εγθαηεζηεκέλσλ
αλαιπηψλ ζε Γεκφζηα Ννζνθνκεία πνπ έρεη αλαιάβεη
ηελ ζπληήξεζε ηνπο.(Ννζνθνκείν - ηχπνο αλαιπηή εξγαζηήξην - εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο).

ΝΑΙ

* Όια ηα απαηηνχκελα αληηδξαζηήξηα θαη θαζαξηζηηθά
ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε
ηνλ αλαιπηή, λα είλαη ζπλδεδεκέλα online ζηνλ
αλαιπηή, έηνηκα πξνο ρξήζε θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε
CE. Να δηαζέηεη πξφγξακκα δηαρείξηζεο
αληηδξαζηεξίσλ.

ΝΑΙ

* Όια ηα πιπζίκαηα ηνπ νξγάλνπ (θαηά ην μεθίλεκα
θαη ην θιείζηκν ηεο εκέξαο) λα πιήξσο
απηνκαηνπνηεκέλα.

ΝΑΙ

* Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο κε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη θαζεκεξηλήο
παξαθνινχζεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέζσ

ΝΑΙ
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δηαδηθηχνπ (internet).
* Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα απνδεηθλχνπλ ηηο απαηηήζεηο
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ,ζε έληππα ηνπ
θαηαζθεπαζηή,ζα απνξξίπηνληαη σο ηερληθά
απαξάδεθηεο.

ΝΑΙ

* Ο αξηζκφο ησλ δεηνχκελσλ απφ ηε δηαθήξπμε
εμεηάζεσλ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο εμεηάζεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηνλ θαζεκεξηλφ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ αλαιπηή

ΝΑΙ

Όζνλ αθνξά ηα πιπζίκαηα ηνπ αλαιπηή ζα εθηηκεζεί
ζεηηθά ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθηέιεζεο
ειεθηξνληθά ρσξίο ηελ παξνπζία ρεηξηζηή

ΝΑΙ

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη πιήξεο,
θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη
λα πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία εμαξηήκαηα πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή θαη πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ.

ΝΑΙ

Κάιπςε ζπκκεηνρήο ζε νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα
εμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηνο γηα ηνλ έιεγρν
απφδνζεο ησλ αλαιπηψλ

ΝΑΙ

ΑΝΑΛΤΣΗ ΓΙΑ ΔΞΔΣΑΔΙ ΑΙΜΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ κε Α/Α 4-28
(ΣΔΜΑΥΙΑ 2)
Να είλαη πιήξσο απηφκαηνο αλαιπηήο θαη λα
πξαγκαηνπνηεί φινπο ηνπο ειέγρνπο πήμεο, δειαδή
Υξφλν πξνζξνκβίλεο (ΡΣ), ρξφλν κεξηθήο
ζξνκβνπιαζηίλεο (aPTT), ρξφλν ζξνκβίλεο,
Ιλσδνγφλν, φινπο ηνπο παξάγνληεο Πήμεσο (ΙΙ, V, VII,
VIII,VIIIchr, IX, X, XI, XII, XIII), Ηπαξίλε, α2αληηπιαζκίλε, πιαζκηλνγφλν, ΡΑΙ, πξσηετλε-C,
πξσηετλε S, Aληηζξνκβίλε ΙΙΙ, APC-FVL θαί screening,
APC-R, Ddimers, Von Willebrand Factor(Restocetin
Cofactor), ρξφλν Ρεπηηιάζεο, Αληηπεθηηθφ
Λχθνπ,(RVV), C1-Inhibitor

ΝΑΙ

Να είλαη ηπραίαο επηιεθηηθήο πξνζπέιαζεο (Random
Access), ζπλερνχο θφξησζεο (Continuous Loading),
πνιιαπιψλ επηινγψλ (Μultitasking) θαη λα εθηειεί
ηαπηφρξνλα Πεθηηθνινγηθνχο, Υξσκνγνληθνχο θαη
Αλνζνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο γηα φια ηα δείγκαηα.

ΝΑΙ

Nα δηαζέηεη πάλσ απφ 35 ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ εθ
ησλ νπνίσλ πνιιέο λα είλαη ςπρφκελεο γηα θαιχηεξε
δηαηήξεζε απηψλ θαη νη 4 ηνπιάρηζηνλ λα αλαδεχνπλ
ην αληηδξαζηήξην.

ΝΑΙ

Να δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί απηφκαηα θαηά ηελ
εηζαγσγή, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε, ζεηηθή
αλαγλψξηζε δεηγκάησλ αληηδξαζηεξίσλ Standards θαη
Controls κε ρξήζε γξακκηθνχ θψδηθα (barcode
reader). Η ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξηθά κε
ηα ζηνηρεία ησλ αληηδξαζηεξίσλ, Standards θαη

ΝΑΙ
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Controls γηα νκάδα Lot Numbers λα γίλεηαη απηφκαηα
κέζσ δηζθέηαο.
Να θάλεη απηφκαηε βαζκνλφκεζε ησλ παξακέηξσλ
εμεηάζεσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη λα
έρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάινπ αξηζκνχ
θακππιψλ βαζκνλφκεζεο πιένλ ησλ 6 αλά
παξάκεηξν, αλαθεξφκελεο ζε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ
παξηίδαο (Lot Number) ηνπ ηδίνπ αληηδξαζηεξίνπ. Θα
αμηνινγεζεί επηπξφζζεηα ε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο
εγθπξφηεηαο ηεο βαζκνλφκηζεο (π.ρ. χπαξμε
πξφηππεο θακπχιεο βαζκνλφκεζεο ζην ινγηζκηθφ
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, πξνο ζχγθξηζε κε ηελ
πεηξακαηηθή).

ΝΑΙ

Να θάλεη κέηξεζε επείγνληνο STAT αλά πάζα ζηηγκή
θαζ’νιε ηήλ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο, θαη λα ηα κεηξά
ακέζσο ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ζπλερήο ιεηηνπξγία
θαη ξνή αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ ξνπηίλαο ηνπ
αλαιπηή.

ΝΑΙ

Να έρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάινπ αξηζκνχ
απνηειεζκάησλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ
ιεηηνπξγίαο θαη δπλαηφηεηα κεγάιεο πνηθηιίαο
εθηππψζεσλ. Δπίζεο λα έρεη απιφ θαη θηιηθφ ζην
ρξήζηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε εηθνλίδηα πεξηγξαθήο
εληνιψλ.

ΝΑΙ

Να είλαη αλνηθηφ χζηεκα δειαδή λα έρεη δπλαηφηεηα
πξνγξακκαηηζκνχ άιισλ εμεηάζεσλ αλάινγα κε ηελ
επηζπκία ηνπ ρξήζηε.

ΝΑΙ

Να θάλεη Απηφκαην έιεγρν θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ θπβεηηψλ, αλαισζίκσλ,
δεηγκάησλ , πγξψλ αληηδξαζηεξίσλ κε ηε βνήζεηα
αηζζεηήξσλ ζηάζκεο θαη λα πξνεηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε
γηα ηπρνχζα έιιεηςε. Η ηξνθνδνζία ησλ αλαισζίκσλ
θαη ε πιήξσζε ησλ πγξψλ πιχζεο λα γίλεηαη
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή.

ΝΑΙ

Να δέρεηαη ηνπιάρηζηνλ 90 δείγκαηα ζε αξρηθά
ζσιελάξηα αηκνιεςίαο ή θαςίδηα θάζε είδνπο θαη
δηαζηάζεσλ ή εηδηθνχο ππνδνρείο (eppendorf) γηα
δείγκαηα κηθξνχ φγθνπ.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη Πξφγξακκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ
Δμεηάζεσλ θαη Απνηειεζκάησλ. Να εθηειεί απηφκαηεο
αξαηψζεηο θαη επαλάιεςε κεηξήζεσλ. Απηφκαηνο
Πξνγξακκαηηζκφο ζπλέρηζεο αλάιπζεο, κε ζχγθξηζε
απνηειεζκάησλ (reflex testing).

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε
εμσηεξηθφ Η/Τ, LIS Δξγαζηεξίνπ, HIS Ννζνθνκείνπ.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη δχν δηαλεκεηέο (pipetors), ν έλαο γηα ηα
δείγκαηα, standards, controls θαη ν άιινο γηα ηα
αληηδξαζηήξηα. Η ζέξκαλζε ησλ πγξψλ θαη

ΝΑΙ
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αληηδξαζηεξίσλ ζηνπο 37 ?C λα επηηπγράλεηαη ζην
ξχγρνο ησλ δπν δηαλνκέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαλνκήο.
Η εμέιημε ησλ κεηξήζεσλ λά παξαθνινπζείηαη απφ
ηήλ νζφλε ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή θαί λα
δχλαηαη λα εθηππσζεί.

ΝΑΙ

Ο Αλαιπηήο λα ερεη ηε δπλαηφηεηα απηνειέγρνπ θαί
εληνπηζκνχ ηερληθψλ βιαβψλ.

ΝΑΙ

Νά εθπιέλεηαη απηφκαηα, ρσξίο επέκβαζε ηνπ
ρεηξηζηή, θαηά ηφ μεθίλεκα θαί κεηά ηφ πέξαο ηεο
ξνπηίλαο ηνπ εξγαζηεξίνπ.

ΝΑΙ

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε
Δξγαζηεξίσλ θαί Κέληξσλ πνχ ρξεζηκνπνηνχλ
αληηζηνηρα αληηδξαζηήξηα θαί Αλαιπηέο κέ ηά
πξνζθεξφκελα.

ΝΑΙ

Nά έρεη Σαρχηεηα > 300 t/h. Να ιεηηνπξγεί ζε ηάζε
220 V+ 10% , θαη λα είλαη επηηξαπέδηνο αλαιπηήο.

ΝΑΙ

Να πξνζθεξζεί απαξαηηήησο θαη δεχηεξνο αλαιπηήο
ηεο ηδίαο παξαγσγηθφηεηαο σο αλαιπηήο εθεκεξίαο
θαη εθεδξηθφο ηνπ πξψηνπ, ν νπνίνο λα ρξεζηκνπνηεί
ηα ίδηα αληηδξαζηήξηα θαη αλαιψζηκα κε ηνλ θπξίσο
αλαιπηή.

ΝΑΙ

ΜΟΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΜΔ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ STRIP ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ
ΣΗ ΔΞΔΣΑΗ κε Α/Α 29
ΚΙΣ ζε DNA strip ηερλνινγία γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ
κεηαιιάμεσλ ησλ Παξάγνληα Leiden(G1691A)
Πξνζξνκβίλεο (G20210A), 2 κεηαιιάμεσλ ηνπ
MTHFR (C677T,A1298C), Πνιπκνξθηζκφο ζηελ
πεξηνρή ηνπ εθηλεηή ηνπ γνληδίνπ PAI-1(-6754G θαη Α844G)

ΝΑΙ

Nα πεξηέρεη κάξηπξα (control) απφδνζεο πβξηδηζκνχ
γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ.

ΝΑΙ

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ην θάζε kit λα πεξηέρεη
ζεηηθφ κάξηπξα γηα ηελ αζθαιή αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ .

ΝΑΙ

Να ππάξρεη δπλαηφηεηα πιήξνπο ή κεξηθήο
απηνκαηνπνίεζεο ηνπ πβξηδηζκνχ

ΝΑΙ

Να απαηηείηαη ζρεηηθά κηθξφο ρξφλνο νινθιήξσζεο
ηεο εμέηαζεο (extraction DNA - απνηέιεζκα - 3ψξεο)

ΝΑΙ

Η εθρχιηζε ηνπ DNA λα γίλεηαη κε άκεζε
πξνζθνξξφθεζε ηνπ DNA απφ δείγκα νιηθνχ αίκαηνο
ζε κεκβξάλε

ΝΑΙ
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Η εηαηξεία ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζνχλ ηα αλσηέξσ
είδε ζα ζπλνδεχεη ηελ πξνζθνξά κε Θεξκνθπθινπνηεηή -Αλαθηλεηή ζεξκηθφ κε αθξίβεηα
επψαζεο κηθξφηεξε ηνπ ±1ν C

ΝΑΙ

ΜETΡΗΗ ΣΗ ΣΚΔ ΔΞΔΣΑΗ ΜΔ Α/Α 30
Η κέηξεζε ΣΚΔ λα γίλεηαη κε ηαρεία κέζνδν πςειήο
αθξίβεηαο ζε ιηγφηεξν απφ 30sec πξνθεηκέλνπ λα
επηηπγράλεηαη ηαρχηεηα ζηα απνηειέζκαηα θαη
εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ απφ ην εξγαζηεξηαθφ
πξνζσπηθφ (Να πεξηγξάθεηαη ε αξρή ηεο κεζφδνπ
πξνο αμηνιφγεζε )

ΝΑΙ

Η κέηξεζε λα γίλεηαη απεπζείαο απφ ην ζσιελάξην
γεληθήο αίκαηνο κε EDTA , έηζη ψζηε λα κελ απαηηείηαη
επηπιένλ ζσιελάξην γηα ηελ κέηξεζε ΣΚΔ.

ΝΑΙ

Σν απαηηνχκελν δείγκα λα κελ μεπεξλά ηα 200Μl
αίκαηνο

ΝΑΙ

Να ππάξρεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα αλάδεπζεο ψζηε
ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζσιελάξηα λα κελ επηηξέπνπλ ηε
δεκηνπξγία πεγκάησλ .

ΝΑΙ

Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο δηφξζσζεο
απνηειεζκάησλ κε βάζε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηνλ
Αηκαηνθξίηε , ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο Γηεζλνχο
Βηβιηνγξαθίαο .

ΝΑΙ

Να ππάξρεη ελζσκαησκέλνο ζεξκηθφο εθηππσηήο

ΝΑΙ

Να κεηξά θαη άιινπο παξακέηξνπο (παξάγνληεο
αλαηκίαο, αηκαηνθξίηε θ.ι.π) γηα λα κπνξεί λα εμαρζεί
γξήγνξε εθηίκεζε ηεο αηκαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ
αζζελή .

ΝΑΙ

Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή

ΝΑΙ

Να ζπλνδεχεηαη απφ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηνο
ηξηψλ επηπέδσλ γηα εβδνκαδηαίν έιεγρν ιφγσ
εθαξκνγήο ΓΠ

ΝΑΙ

Να κελ απαηηεί επηπιένλ θαζαξηζηηθά πξνο κείσζε
ηνπ φγθνπ ησλ απνβιήησλ

ΝΑΙ

Ο αλαιπηήο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν BARCODE
READER γηα ηελ εχθνιε αλίρλεπζε ησλ δεηγκάησλ

ΝΑΙ

Ο αλαιπηήο λα δηαζέηεη CE

ΝΑΙ

Όιεο νη πξνδηαγξαθέο λα απνδεηθλχνληαη απφ ηα
επίζεκα prospectus ηνπ αλαιπηή .

ΝΑΙ
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ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΣΗ ELISA ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Α/Α 31-34
Να είλαη πιήξσο αλνηθηνχ ηχπνπ θαη λα δέρεηαη
αληηδξαζηήξηα αλνζνελδπκηθψλ κεζφδσλ δηαθφξσλ
θαηαζθεπαζηψλ θαη δηαθνξεηηθήο πνιππινθφηεηαο
ηχπνπ microelisa

ΝΑΙ

Να είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνο ζε φια ηα
ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ: -αξαίσζε
θαη δηαλνκή δείγκαηνο - επψαζε -πιχζηκν πξνζζήθε αληηδξαζηεξίσλ - κέηξεζε ηεο
απνξξνθήζεσο θαη - ππνινγηζκφο ησλ
απνηειεζκάησλ ρσξίο δηαθνπή ηεο ελ εμειίμεη
δηαδηθαζίαο ηνπ, ή παξέκβαζεο ηνπ ρεηξηζηή.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 κηθξνπιάθεο ζε
ηαπηφρξνλε θαη αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία

ΝΑΙ

Να ρξεζηκνπνηεί κεηαιιηθή βειφλα γηα
δηαλνκή/αξαίσζε δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ κε
ζχζηεκα εθπιχζεσο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ησλ
επηθαλεηψλ ησλ ξπγρψλ γηα απνθπγή επηκνιχλζεσλ
θαη κεδεληζκφ ηνπ carry-over.

ΝΑΙ

Να έρεη ζηαηψ αληηδξαζηεξίσλ ηα νπνία δέρνληαη ηα
θηαιίδηα αληηδξαζηεξίσλ ησλ θηη ρσξίο δηαδηθαζία
κεηάγγηζήο ηνπο ζε άιια δνρεία.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη αλεμάξηεηνπο επσαζηηθνχο ζαιάκνπο ζε
αληηζηνηρία κε ηνλ αξηζκφ ησλ πιαθψλ, κε
ξπζκηδφκελε αλαθίλεζε θαη ζεξκνθξαζία (απφ 25°C
έσο 40°C κε βήκαηα 1°C.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη δηαθνξεηηθέο παξνρέο πγξψλ έθπιπζεο
γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πγξψλ (Buffers) θαη θηάιε
απνβιήησλ εμσηεξηθήο δηνρέηεπζεο ζε θιεηζηφ
ζχζηεκα γηα ηελ αζθαιέζηεξε δηαρείξηζή ηνπο.

ΝΑΙ

Να έρεη πξνηνπνζεηηκέλα θίιηξα 405, 450, 490, 550
θαη 620 nm ηε δπλαηφηεηα πνιπρξσκαηηθήο
αλάγλσζεο (γηα ην θαηά ην δπλαηφ κεγαιχηεξν εχξνο
θακπχιεο π.ρ.9000.O.D.) θαη επηπιένλ θελέο ζέζεηο
γηα ηελ ηνπνζέηεζε θίιηξσλ επηινγήο ηνπ
εξγαζηεξίνπ.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη ινγηζκηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή ζηα
Διιεληθά ηφζν ζηελ επηθνηλσλία φζν θαη ζηελ
εθηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ππνινγηζηή
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο , ιεηηνπξγηθφ WINDOWS Xp ή
λεψηεξν.

ΝΑΙ

Σν ινγηζκηθφ λα έρεη επειημία ζηελ δεκηνπξγία
θακππιψλ κε standard ή calibrator γηα βαζκνλφκεζε
αλάινγα κε ηελ εμέηαζε, απνζήθεπζε θαη αλάθιεζε
θακπχιεο ‘’αλαθνξάο’’ γηα απνθπγή δεκηνπξγίαο λέαο
θαη θπξίσο λα κπνξεί λα επαλαπξνζδηνξίδεη θακπχιεο

ΝΑΙ
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κε 2 standard ή calibrator επηηξέπνληαο ηελ κέγηζηε
νηθνλνκία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ.
Να ζπλνδεχεηαη απφ Η/Τ, κε ινγηζκηθφ ζε πεξηβάιινλ
windows , εχρξεζην πξνγξακκαηηζκφ κε επηθνηλσλία
ζηελ Διιεληθή γιψζζα γηα ηνλ εχθνιν ρεηξηζκφ απφ
ην πξνζσπηθφ.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη απηφκαηε επαλαθνξά ζε πεξίπησζε
βιάβεο ψζηε λα κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία
απφ ην ζεκείν πνπ ζηακάηεζε, κε επέκβαζε ηνπ
ρξήζηε ψζηε λα κελ αθπξψλεηαη ε εξγαζία πνπ
ζεκαίλεη πξφζζεην νηθνλνκηθφ θφζηνο.

ΝΑΙ

Να ζπλνδεχεηαη απφ ζηαζεξνπνηεηή ηάζεσο (UPS)
πνπ λα θαιχπηεη αλαιπηή θαη ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή.

ΝΑΙ

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΜΔ Α/Α 3538
Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο λα είλαη ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο, ηπραίαο πξνζπέιαζεο (random access)
θαη λα ζηεξίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο ρεκεηνθσηαχγεηαο.

ΝΑΙ

Να είλαη κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο, επηηξαπέδηνο,
απηνηειήο κνλάδα θαη φρη ζχλζεζε πεξηζζφηεξσλ
κνλάδσλ.

ΝΑΙ

Να έρεη ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 100 εμεηάζεηο αλά ψξα.

ΝΑΙ

Να είλαη ζπλερνχο θφξησζεο δεηγκάησλ θαη
αληηδξαζηεξίσλ ρσξίο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα αξρηθήο θφξησζεο
ηνπιάρηζηνλ 60 δεηγκάησλ.

ΝΑΙ

Να κεηξά ηα επείγνληα δείγκαηα (STAT) νπνηαδήπνηε
ζηηγκή, άκεζα, ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
νξγάλνπ.

ΝΑΙ

Να έρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο
ηνπιάρηζηνλ 20 δηαθνξεηηθψλ εμεηάζεσλ,
εμαζθαιίδνληαο κεγάιε απηνλνκία. Να είλαη δπλαηή ε
θφξησζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο αληηδξαζηεξίσλ γηα
ηελ ίδηα εμέηαζε, αθφκα θαη δηαθνξεηηθήο παξηίδαο
(Lot).

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο αλίρλεπζεο ηεο
ζηάζκεο ησλ δεηγκάησλ. Δπηπιένλ λα πξνεηδνπνηεί κε
νπηηθφ ζήκα πξηλ εμαληιεζεί νπνηνδήπνηε
αληηδξαζηήξην ή άιιν αλαιψζηκν θαη πξηλ ιήμεη ε
θακπχιε βαζκνλφκεζεο.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ςπγείν γηα ηελ θχιαμε
φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αληηδξαζηεξίσλ ζηνπο 4-10ν
C.

ΝΑΙ
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Οη θακπχιεο βαζκνλφκεζεο ησλ δεηνχκελσλ
εμεηάζεσλ λα έρνπλ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε
δηάξθεηα.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν πιήξεο πξφγξακκα
πνηνηηθνχ ειέγρνπ.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλάγλσζεο barcode γηα ηα
δείγκαηα, ηα αληηδξαζηήξηα θαη ηα calibrators.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλίρλεπζεο πήγκαηνο θαη
θπζαιίδσλ θαη λα παξέρεη δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη
επηζήκαλζεο βιαβψλ κε ελδείμεηο επί ηεο νζφλεο.

ΝΑΙ

Η ζπζθεπαζία ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα δηαζέηεη
θαηάιιειν θάιπκκα γηα λα απνθεχγεηαη ε εμάηκηζε ή
πηζαλή επηκφιπλζε κεηά ην πξψην άλνηγκα ηεο.

ΝΑΙ

Να ππνζηεξίδεηαη απφ ζχζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο
ηάζεο (UPS), κε δαπάλε ηνπ κεηνδφηε.

ΝΑΙ

Να έρεη δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο απνηειεζκάησλ
θαη λα δχλαηαη λα ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο
απνηειεζκάησλ (LIS) ηνπ Δξγαζηεξίνπ κε δαπάλε
ηνπ κεηνδφηε.

ΝΑΙ

Σα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα θαη νη
βαζκνλνκεηέο λα είλαη πγξά θαη έηνηκα πξνο ρξήζε.
Γηα θάζε κία εμέηαζε λα απαηηείηαη κφλν έλαο θνξέαο
αληηδξαζηεξίνπ.

ΝΑΙ

Ο αλαιπηήο λα δηελεξγεί φιεο ηηο δεηνχκελεο απφ ηε
δηαθήξπμε εμεηάζεηο.

ΝΑΙ

Να πξνζθεξζνχλ φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε
δηεμαγσγή ησλ δεηνχκελσλ εμεηάζεσλ, ζχκθσλα θαη
κε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ πξντφλησλ κεηά ην άλνηγκα
ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο. Οη δεηνχκελεο απφ ηε
δηαθήξπμε πνζφηεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο
απαηηνχκελεο εμεηάζεηο γηα πνηνηηθφ έιεγρν. Ο
πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη φια ηα
απαηηνχκελα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πιηθά γηα ηε
δηελέξγεηα ησλ βαζκνλνκήζεσλ ησλ δεηνχκελσλ
εμεηάζεσλ.

ΝΑΙ

Οη αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ηελ ειάρηζηε
απαίηεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη είλαη ππνρξεσηηθή ε
θάιπςε ηνπο. Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο
φπνπ ζα απαληψληαη κία πξνο κία φιεο νη αλσηέξσ
πξνδηαγξαθέο θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε παξαπνκπέο
ζε ηερληθά θπιιάδηα ή prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηή.

ΝΑΙ

ΑΝΑΛΤΣΗ ΓΙΑ ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΑΙΜΟΣΑΗ
(ΑΡΥΙΚΗ ΑΙΜΟΣΑΗ-ΠΗΞΗ-ΙΝΩΓΟΛΤΗ) Δ
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ΘΡΟΜΒΟΔΛΑΣΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΜΔ Α/Α 39-42
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* Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο
ηνπ αηκνζηαηηθνχ κεραληζκνχ, ηαπηφρξνλα δε λα
δχλαηαη λα δηαθξίλεη εάλ ε αηκνζηαηηθή δηαηαξαρή
νθείιεηαη ζε έιιεηςε ηλσδνγφλνπ, έιιεηςε ή
πιεφλαζκα ινηπψλ παξαγφλησλ πήμεο,
αηκνπεηαιηαθή δηαηαξαρή ή/θαη ππεξηλσδφιπζε,
θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ επεξεάδεη ηελ αηκφζηαζε ή
αηκναξαίσζε, ππν/ππεξζεξκία, αλαηζζεηηθά θηι. Να
δέρεηαη σο δείγκα νιηθφ αίκα κε ή ρσξίο αληηπεθηηθφ,
θαη πιάζκα θησρφ ή πινχζην ζε αηκνπεηάιηα.

ΝΑΙ

* Να βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο
ζξνκβνειαζηνκεηξίαο θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα
απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο
αλάιπζεο.

ΝΑΙ

* Να αληρλεχεη φια ηα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη
ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ζξφκβνπ θαζψο θαη ηελ πξφσξε
ή κε ιχζε ηνπ ζξφκβνπ.

ΝΑΙ

* Να έρεη κηθξφ ρξφλν ζέζεο ζε ιεηηνπξγία (κηθξφηεξν
απφ 10 ιεπηά) θαη ηαρχηεηα κέηξεζεο 10-15 ιεπηά
απφ ηε ιήςε έσο ην απνηέιεζκα, ψζηε λα παξέρεηαη
ε δπλαηφηεηα ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο λα
επεξεάζεη άκεζα ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή
πξνεγρεηξηηηθά, δηεγρεηξηηηθά θαη κεηεγρεηξηηηθά.

ΝΑΙ

* Να είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε κε ελζσκαησκέλν
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε εχρξεζην πξφγξακκα
ιεηηνπξγίαο, δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ, αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ νδεγηψλ
ρξήζεο ζε νζφλε αθήο θαη λα είλαη αλνηθηφ ζε
εθαξκνγή εξεπλεηηθψλ πξσηνθφιισλ.

ΝΑΙ

* Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα θαλάιηα κέηξεζεο
κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο παξαθνινχζεζεο ζηελ
νζφλε θαη ζχγθξηζεο φισλ ησλ ελ εμειίμεη κεηξήζεσλ.

ΝΑΙ

* Να ζπλνδεχεηαη απφ ειεθηξνληθή πηπέηηα αθξίβεηαο
γηα ηελ πξνζζήθε δεηγκάησλ - αληηδξαζηεξίσλ.

ΝΑΙ

* Να ηεθκεξηψλνληαη επηζηεκνληθά, κέζα απφ δηεζλή
βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ηε δηαρείξηζε ηεο
αηκνξξαγίαο, ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ αλαιπηή
αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθνλφκεζε παξαγψγσλ αίκαηνο
θαη ζθεπαζκάησλ, ηελ κείσζε ρξφλνπ παξακνλήο ηνπ
αζζελνχο ζηε κνλάδα, ηελ κείσζε ζλεζηκφηεηαο θαη
ηελ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ λνζνθνκεηαθνχ θφζηνπο

ΝΑΙ

* Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο δεδνκέλσλ, ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν, ησλ ελ εμέιημε
ζξνκβνειαζηνγξαθεκάησλ ηεο αληίζηνηρεο
εθηεινχκελεο εμέηαζεο απφ ην ρψξν ρξήζεο ηνπ
αλαιπηή ζε ρεηξνπξγεία, ΜΔΘ θαη ζε αληίζηνηρα
ηκήκαηα, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε άκεζε
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ.

ΝΑΙ
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* Να έρεη δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο απνηειεζκάησλ
θαη λα δχλαηαη λα ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο
απνηειεζκάησλ (LIS) ηνπ Δξγαζηεξίνπ κε δαπάλε
ηνπ κεηνδφηε.

ΝΑΙ

* Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη ηππνπνηεκέλα,
έηνηκα πξνο ρξήζε αληηδξαζηήξηα γηα ηελ εθηέιεζε
φισλ ησλ ηππνπνηεκέλσλ κεηξήζεσλ, θαζψο θαη
αληηδξαζηήξηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ.

ΝΑΙ

* Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε εμσηεξηθφ
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.

ΝΑΙ

* Να ιεηηνπξγεί ζε ξεχκα 220 V/ 50 Hz.

ΝΑΙ

* Πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία
εμαξηήκαηα, εγρεηξίδηα ρεηξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο.

ΝΑΙ

* Να ππάξρεη πιήξεο θαη άκεζε ηερληθή θάιπςε απφ
ηελ εηαηξεία, εθφζνλ δεηεζεί.

ΝΑΙ

ΑΝΑΛΤΣΗ ΓΙΑ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΣΙΦΩΦΟΛΙΠΙΚΟΤ
ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΣΙΩΜΑΣΩΝ ΗΠΑΡΙΝΗ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΜΔ Α/Α
43-48
Ο αλαιπηήο λα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνο,
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηπραίαο πξνζπέιαζεο (
Random Access ) θαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ λα
βαζίδεηαη ζηε ρεκεηνθσηαχγεηα.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη δχν ξχγρε, έλα γηα ηα αληηδξαζηήξηα θαη
έλα γηα ηα δείγκαηα.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη 20 ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη 30 ζέζεηο δεηγκάησλ θαη λα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα δέρεηαη ζσιελάξηα αηκνιεςίαο θαη
θαςάθηα.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα γξακκηθήο
αλάγλσζεο ( bar code reader ) γηα ηα αληηδξαζηήξηα
θαη γηα ηα δείγκαηα.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο επεηγφλησλ
δεηγκάησλ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο
εθηέιεζεο δηαθνξεηηθψλ εμεηάζεσλ, φηαλ ηα
απνηειέζκαηα είλαη εθηφο θαζνξηζκέλσλ νξίσλ (reflex
testing ).

ΝΑΙ

Να έρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πξνηππνπνηεκέλεο
πξφηππεο θακπχιεο κε ηε κνξθή γξακκηθνχ θψδηθα (
bar coded card ).

ΝΑΙ

Να έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί ηηο αθφινπζεο
εμεηάζεηο : ACA IgG, ACA IgM, B2GPI IgG, B2GPI

ΝΑΙ
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IgM, HIT IgG, B2GPI Domain1
Να έρεη παξαγσγηθφηεηα 60 εμεηάζεηο αλά ψξα.

ΝΑΙ

Να δηαζέηεη έγρξσκε, επίπεδε νζφλε αθήο.

ΝΑΙ

Επεξιγθςθ των ςτθλϊν των πινάκων:
1. Στιλθ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι
επεξθγιςεισ, για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
2. Στιλθ ΑΡΑΙΤΘΣΘ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ζχουν ςυμπλθρωκεί:
- Θ λζξθ “ΝΑΙ”, που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον
προμθκευτι. Για τισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει «ΝΑΙ» ςε τίτλο απαιτιςεων ο οποίοσ αναλφεται ςε
επιμζρουσ χαρακτθριςτικά κεωρείται ότι θ απαίτθςθ περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά και
πρζπει να δοκεί απάντθςθ για το κακζνα χωριςτά. Θ ςυγκεκριμζνθ επιςιμανςθ δεν ιςχφει όταν υπάρχει
επιμζρουσ ανάλυςθ για τθν απαίτθςθ του κάκε ειδικοφ χαρακτθριςτικοφ.
3. Στιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ απάντθςθ του προμθκευτι που κα ζχει:
- Τθν ζνδειξθ “ΝΑΙ” εάν από τθν προςφορά πλθροφται θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι ι
αναλαμβάνεται θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ι τθν ζνδειξθ “ΟΧΙ” ςε αντίκετθ περίπτωςθ.
- Μία τιμι (π.χ. αρικμθτικι) από τθν οποία κα προκφπτει εάν ικανοποιείται ι όχι θ αντίςτοιχθ
προδιαγραφι.
- Ανάπτυξθ ηθτοφμενων ςτοιχείων.
4. Στιλθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ
Στθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπζσ ανά κελί, ςε άλλα ςθμεία τθσ
προςφοράσ, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ι φωτοτυπίεσ τμθμάτων τουσ, δθμοςιεφματα κ.λ.π. από τα
οποία τεκμθριϊνονται και αιτιολογοφνται πλιρωσ οι απαντιςεισ τθσ προθγοφμενθσ ςτιλθσ τθσ
προςφοράσ. Ανάλογα φαίνεται οτιδιποτε άλλο ηθτείται από τθν Υπθρεςία (Βεβαίωςθ, μελζτθ, διλωςθ,
πρόγραμμα πιςτοποίθςθ κ.λ.π.). Επιςθμαίνεται ότι απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ
εκπλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κατά τθν κρίςθ τθσ μπορεί να τθ δεχκεί ι όχι.
Οι παραπομπζσ κα γίνονται ςε ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ι ςελίδεσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Γενικζσ αναφορζσ
ι αςαφείσ παραπομπζσ δφναται να αποτελζςουν λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. Τονίηεται ότι είναι
υποχρεωτικι θ απάντθςθ και θ αντίςτοιχθ παραπομπι, ςε όλα τα ςθμεία των πινάκων και θ παροχι όλων
των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.

Σελίδα 68

21PROC008115385 2021-02-09
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδεηγκα Σερληθήο & Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Οι τεχνικζσ (χωρίσ τα οικονομικά ςτοιχεία)
& οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα
υποβλθκοφν εκτόσ αυτισ που παράγεται από το ςφςτθμα και με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω πίνακα
(ςε περίπτωςθ που θ μορφι τθσ δεν ταυτίηεται ) προσ διευκόλυνςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ :

Α/Α
Είδουσ

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα

………………………….

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )

Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………

ΕΥΩ. …………………………………
Ρροσ
Γενικό Νοςοκομείο Ν Ιωνίασ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ –ΡΑΤΗΣΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ: OIKONOMIKOY
ΓΑΦΕΙΟ: ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Αγίασ Πλγασ 3-5 Ν Ιωνία

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. ………… ΕΥΩ ………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των …..
ΕΥΩ και ολογράφωσ) υπζρ τθσ εταιρείασ ………………… Δ/νςθ ………………… δια τθ ςυμμετοχι τθσ εισ τον
Διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………/……… για τθν προμικεια ……………… ςφμφωνα με τθ με αρ. …./…. Δ/ξθ
ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………
(ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ : Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Δ\ξθ).
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Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ,
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί
από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα

………………………….

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK

fax )

Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………
ΕΥΩ. …………………………………

Ρροσ
Γενικό Νοςοκομείο Ν Ιωνίασ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ –ΡΑΤΗΣΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ: OIKONOMIKOY
ΓΑΦΕΙΟ : ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Αγίασ Πλγασ 3-5 Ν Ιωνία

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ………… ΕΥΩ ………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και υπζρ τθσ εταιρείασ
………………Δ/νςθ ………… μζχρι του ποςοφ των …….. ΕΥΩ (και ολογράφωσ) το οποίο καλφπτει το 5% τθσ
ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΡΑ εκ …………. ΕΥΩ για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό ……
ςφμβαςθσ που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια … ……. για κάλυψθ των αναγκϊν τθσ με αρ. ……
Δ/ξθσ ςτο …..
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ.
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
ΝΡΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.-

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
ε
1 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ – ΠΑΣΗΙΩΝ

ΑΡ. ΤΜΒΑΗ

ΤΜΒΑΗ (πνζoχ :

€ κε ΦΠΑ )

Για τθν προμικεια αντιδραςτθρίων για τθν προμικεια αντιδραςτθρίων αιματολογικϊν τεςτ.
Αϋ ΡΟΚΑΤΑΤΙΚΑ
Χρονολογία κατάρτιςθσ : ……………………….
Τόποσ κατάρτιςθσ :
Στα γραφεία του Κωνςταντοποφλειου Γενικοφ Νοςοκομείου Ν Ιωνίασ
Θμερομθνία λιξθσ : …………………………….. με δικαίωμα μονομεροφσ δίμθνθσ παράταςθσ
Συμβαλλόμενοι :
1.Ο ………………………………………….
Διοικθτισ του Νοςοκομείου νόμιμοσ εκπρόςωποσ
Κωνςταντοποφλειου Νοςοκομείου Ν Ιωνίασ καλοφμενοσ ςτο εξισ “Νοςοκομείο” και

του

2.Θ εταιρεία ……………………………………………...νόμιμα εκπροςωποφμενθ από ………………………………………
καλοφμενθ ςτο εξισ “Ρρομθκευτισ”
Βϋ ΟΟΙ
Το ϋϋΝοςοκομείοϋϋ ζχοντασ υπόψθ :
1. Tθν αρικμ
διακιρυξθ του ανοικτοφ δθμόςιου θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν
προμικεια αντιδραςτθρίων αιματολογικϊν τεςτ .
2.Τθν ………………………. (
Συν Θεμ
) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία
κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ .
ανακζτει
ςτον “προμθκευτι” τθν προμικεια των ειδϊν
άρκρο 5 τθσ παροφςασ με τουσ παρακάτω όρουσ:

που αναφζρονται και περιγράφονται αναλυτικά ςτο

ΑΘΟ 1ο
ΡΛΗΩΜΗ /ΚΑΤΗΣΕΙΣ
Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται μετά από τθν από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι
των υλικϊν .
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από το νοςοκομείο εξιντα (60) θμζρεσ
από τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν το νοςοκομείο κακίςταται υπεριμερο και οφείλει
τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο .
Για τα νοςοκομεία εφαρμόηεται το άρκρο 5 του Ν 2955/01
Για τθν εξόφλθςθ ο “Ανάδοχοσ” κα προςκομίηει
1.Τιμολόγιο
2.Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ αν το ποςό υπερβαίνει τα 300 ευρϊ.
Τον “Ρρομθκευτι” κα βαρφνουν
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α) Ροςοςτό 2 % επί τθσ κακαρισ αξίασ Ν 3580/07
β) Ραρακράτθςθ φόρου 8% (Ν 2198 άρκρο 24 )
δ) Ροςοςτό 0,10 % υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ
ΑΘΟ 2Ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο “Ρρομθκευτισ” για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατζκεςε τθν αρ………………………….
εγγυθτικι επιςτολι / γραμμάτιο ……………………..
Ροςοφ ευρϊ ……………… θ οποία κα επιςτραφεί ςτον δικαιοφχο μετά τθν εκπλιρωςθ όλων των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
ΑΘΟ 3ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ
1.Εκτόσ των νομίμων και ςυμβατικϊν απαγορεφςεων , απαγορεφεται ςτον προμθκευτι να εκχωριςει τθν
χορθγία ςε οποιονδιποτε τρίτο , να ενεχυριάςει ι να μεταβιβάςει οποιαδιποτε απαίτθςθ απορρζει από
τθν παροφςα ςφμβαςθ χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του νοςοκομείου.
Από τθν απαγόρευςθ αυτι εξαιροφνται οι τράπεηεσ που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα και οι Α.Ε
διαχείριςθσ απαιτιςεων που διζπονται από τισ διατάξεισ του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90.
Στισ περιπτϊςεισ που εκδοκεί ζνταλμα και επιταγι ςτο όνομα του προμθκευτι, υποχρεοφται ο
προμθκευτισ να αποδϊςει τα ποςά των τιμολογίων που ζχει ειςπράξει κα είναι εκχωρθμζνα, ςτισ
τράπεηεσ και ςτισ Α.Ε διαχείριςθσ απαιτιςεων που διζπονται από τισ διατάξεισ του παραπάνω νόμου, με
τουσ οποίουσ ζχει ςυναφκεί θ μεταξφ τουσ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ .Στθν περίπτωςθ που τα τιμολόγια είναι
ενεχυριαςμζνα να αναγράφεται θ τράπεηα ι το πιςτωτικό ίδρυμα που ζχουν ενεχυριαςκεί ςε εμφανζσ
ςθμείο του τιμολογίου .
2. Ο “Ανάδοχοσ” δθλϊνει και ςυνομολογεί ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων και περιοριςμϊν τθσ
ςφμβαςθσ αυτισ και ότι με βάςθ αυτοφσ και μόνο κα λφνεται κάκε διαφορά ι αμφιςβιτθςθ και κάκε
διζνεξθ για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία .
Επίςθσ ςυμφωνείται ότι για κάκε τροποποίθςθ όρου τθσ ςφμβαςθσ , πρόςκετθ ςυμφωνία , παροχι
διευκόλυνςθσ , παράταςθ χρόνου εκτζλεςθσ κ.λ.π. δεν μποροφν να αποδειχκοφν παρά μόνο ζγγραφα και
αποκλείεται κάκε άλλο μζςο απόδειξθσ .
3.Θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια ςε περίπτωςθ που αναδειχκεί χορθγθτισ από τθ 1 θ ΥΡΕ Αττικισ ι άλλθ
Κεντρικι Υπθρεςία .
ΑΘΟ 4ο
Για ότι δεν ρυκμίηεται με τθν παροφςα ςφμβαςθ κα ιςχφουν οι όροι τθσ αρ. ………….
Διακιρυξθσ του “Νοςοκομείου” και θ κείμενθ ςχετικι νομοκεςία .
ΑΘΟ 5ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ Ν. ΡΙΦΤΗΣ
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