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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κων/πόλεως 49 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 546 42 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο 2313 312229 

Φαξ 2310 830359 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  akotoula@ippokratio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κωτούλα Αθηνά 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ippokratio.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΔΔ (Νοσοκομείο) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)   Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 

49, 54642 Θεσσαλονίκη. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 1359.1 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 

του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα.  

mailto:akotoula@ippokratio.gr
http://www.ippokratio.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

Σελίδα 5 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» α) με ταυτόχρονη 

παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού β) για τον υπάρχοντα εξοπλισμό και γ) για διενέργεια 

εξετάσεων στο χέρι για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, με 

κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή). 

 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των συνολικών 

τμημάτων ή ενός μόνο τμήματος. 

 Η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 213.878,16 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 172.482,39 € , ΦΠΑ: 41.395,77 €). 

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  33694000-1 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα τρίμηνης μονομερούς 

παράτασης με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. 

 Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, με αιτιολογημένη εισήγηση του 

δύναται να προτείνει τη κατακύρωση της σύμβασης για μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που δεν 

υπερβαίνει το 50%. Για την κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ποσοστού, 

απαιτείται η προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση των Συμβάσεων πριν από τη 

λήξη τους, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του, 

εφόσον για το είδος του Διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη 

προμήθεια από την Ενιαία Αρχή προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) του Υπουργείου Υγείας ή άλλη αρμόδια Αρχή, 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που είναι σε ισχύ, η οποία θα αφορά και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Τα είδη, οι ποσότητες και η εκτιμώμενη αξία ανά είδος του διαγωνισμού παρατίθενται αναλυτικά 

παρακάτω : 
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Α. Ομάδα εξετάσεων με ταυτόχρονη 
παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛ 
ΔΑΠΑΝΗ 
με ΦΠΑ 

24% 

Αναλώσιμα αντιδραστήρια που 
απαιτούνται για την επεξεργασία των 
κολποτραχηλικών επιχρισμάτων 
(ΤΕΣΤ PAP) με την τεχνική της «Υγρής 
Φάσης» (Liquid Based Cytology) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  

Μία συσκευή αυτόματης επίστρωσης 
κυττάρων με την τεχνική της «Υγρής 
Φάσης» (LBC) για κολποτραχηλικά 
επιχρίσματα (ΤΕΣΤ ΠΑΠ). 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί με όλα τα 
απαραίτητα υλικά και παρελκόμενα 
ώστε να είναι έτοιμα για χρήση. 

 

3000 7,9355 9,84 23.806,45 29.520,00 

 

Β. Ομάδα εξετάσεων για τον 
υπάρχοντα εξοπλισμό 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛ 
ΔΑΠΑΝΗ 
με ΦΠΑ 

24% 

Αναλώσιμα αντιδραστήρια που 
απαιτούνται για την επεξεργασία 
λοιπών κυτταρολογικών υλικών 
(ασκιτικά, πλευριτικά, περικαρδιακά 
υγρά, ούρα, εγκεφαλονωτιαία, υγρά 
αναρροφήσεων δια λεπτής βελόνης, 
κ.α.) με την τεχνική της «Υγρής 
Φάσης» (Liquid Based Cytology) 

Τα αναλώσιμα πρέπει να είναι 
συμβατά με επεξεργαστή THIN PREP 

2000-CYTYC Corporation που υπάρχει 
και χρησιμοποιείται στο 

Κυτταρολογικό Εργαστήριο, 
ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου 

2000 7,4395 9,2250 14.879,03 18.450,00 
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Γ. ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 
ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 24% 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛ 
ΔΑΠΑΝΗ 
με ΦΠΑ 

24% 

CD 34 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 

QBEND-10 

ml 

1 282,26 350,00 282,26 350,00 

AMYLOID A ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON MC1 (23) 

ml 

1 342,74 425,00 342,74 425,00 

ALK -ANAPLASTIC LYMPHOMA KINASE- 
PROTEIN 1ml ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 
ALK 1 

ml 

1 495,97 615,00 495,97 615,00 

CA-19-9 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON C- 241:5:1:4 

ml 

1 274,19 340,00 274,19 340,00 

CD - Ia ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON MTB1 

ml 

1 528,23 655,00 528,23 655,00 

CD - 3 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON (PS-1) 

ml 

1 524,19 650,00 524,19 650,00 

CD - 5 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON (4C7) 

ml 

1 508,06 630,00 508,06 630,00 

CD - 56 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON BC56C04 

ml 

1 419,35 520,00 419,35 520,00 

CD - 68 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON KP-1 

ml 

1 217,74 270,00 217,74 270,00 

CD - 8 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON BC/1A5 

ml 

1 221,77 275,00 221,77 275,00 

CD - 4 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΚΛΩΝΟΣ 1F6 

ml 

1 568,55 705,00 568,55 705,00 

CD - 117 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 395,16 490,00 395,16 490,00 

CD - 79a ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 11E3 

ml 

1 403,23 500,00 403,23 500,00 

C3 d ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 379,03 470,00 379,03 470,00 

TdT ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 274,19 340,00 274,19 340,00 

CD 10 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 56C6 

ml 

1 528,23 655,00 528,23 655,00 

HEPATOCYTE (HEPAR - 1) ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 

OCH1 E5 

ml 

1 326,61 405,00 326,61 405,00 

HMB - 45 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 15MG/ML 

ml 

1 161,29 200,00 161,29 200,00 

IgA ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ MONOΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 6E2C1 

ml 

1 137,10 170,00 137,10 170,00 

IgG ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON A57H 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

IgM ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON R1/69 

ml 

1 282,26 350,00 282,26 350,00 

INHIBIN ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON BC/R1 

ml 

1 330,65 410,00 330,65 410,00 

KAPPA ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 88 

ml 

1 221,77 275,00 221,77 275,00 

LAMBDA ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 88 

ml 

1 120,97 150,00 120,97 150,00 
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DBA 44 LEUKAEMIA HAIRY CELL ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 548,39 680,00 548,39 680,00 

MIC - 2 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 12E7 

ml 

1 604,84 750,00 604,84 750,00 

MELAN - A ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ MART-1 

ml 

1 241,94 300,00 241,94 300,00 

PROGESTERONE RESEPTOR ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLONE 1A6 

ml 

1 629,03 780,00 629,03 780,00 

CD 20 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON L-26 

ml 

1 241,94 300,00 241,94 300,00 

BCL - 2 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON-100 

ml 

1 322,58 400,00 322,58 400,00 

Ki 67 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 88 

ml 

2 181,45 225,00 362,90 450,00 

BCL - 6 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON LN22 

ml 

1 463,71 575,00 463,71 575,00 

CD 61 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 2F2 

ml 

1 274,19 340,00 274,19 340,00 

LCA ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE X16/99 

ml 

1 201,61 250,00 201,61 250,00 

C - erb - 2 5 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON CB11 

ml 

1 459,68 570,00 459,68 570,00 

CYCLIN DI ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON P2D11F11 

ml 

1 451,61 560,00 451,61 560,00 

CYTOKERATIN 7 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 

OV-TL 12/30(1) 

ml 

1 241,94 300,00 241,94 300,00 

CYTOKERATIN 19 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 

RCK108(5) 

ml 

1 241,94 300,00 241,94 300,00 

CYTOKERATIN 20 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 

Ks20.8 

ml 

1 221,77 275,00 221,77 275,00 

CYTOKERATIN 5/6 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 

CK 5.6.007 

ml 

1 435,48 540,00 435,48 540,00 

CD - 138 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON MI15 

ml 

1 403,23 500,00 403,23 500,00 

DESMIN ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 33 

ml 

1 209,68 260,00 209,68 260,00 

EPSTEIN - BARR VIRUS ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 

CS-2,3,4. 

ml 

1 322,58 400,00 322,58 400,00 

ESTOGEN RECEPTOR ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 
6F11 

ml 

1 604,84 750,00 604,84 750,00 

GFAP (GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN) 
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE GA5 

ml 

1 258,06 320,00 258,06 320,00 

BCL - 10 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 322,58 400,00 322,58 400,00 

CD 30 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON Ber-H2 

ml 

1 185,48 230,00 185,48 230,00 
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ΕΜΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON E-29 15MG/ML 

ml 

1 213,71 265,00 213,71 265,00 

SYNAPTOPHYSIN ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 

88 

ml 

1 181,45 225,00 181,45 225,00 

THYROGLOBULIN ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 241,94 300,00 241,94 300,00 

CD 15 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON BY87 

ml 

1 241,94 300,00 241,94 300,00 

PSA ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON Er Pr 8 

ml 

1 241,94 300,00 241,94 300,00 

SMA ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 1A4 

ml 

1 221,77 275,00 221,77 275,00 

AFP ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 
1 161,29 200,00 161,29 200,00 

CA 125 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON OV185:1 

ml 

1 282,26 350,00 282,26 350,00 

VIMENTIN ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON V9 

ml 

1 201,61 250,00 201,61 250,00 

CHROMOGRANIN A ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 

PHE 5 

ml 

1 258,06 320,00 258,06 320,00 

CYTOKERATIN LOW M.W (AE1) ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

2 241,94 300,00 483,87 600,00 

CYTOKERATIN HIGH M.W (AE3) ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

2 241,94 300,00 483,87 600,00 

PAN - HPV ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 427,42 530,00 427,42 530,00 

p 53 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON DO-7 

ml 

1 338,71 420,00 338,71 420,00 

TIA - 1 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 
ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 
1 427,42 530,00 427,42 530,00 

HAEMOGLOBIN A ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 
ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON EPR3608 

ml 

1 471,77 585,00 471,77 585,00 

ALCIAN BLUE 
KIT 

2 120,97 150,00 241,94 300,00 

ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CD 23 ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 451,61 560,00 451,61 560,00 

CALRETININ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 

5A5 

ml 

1 427,42 530,00 427,42 530,00 

CMV ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 241,94 300,00 241,94 300,00 

CD43 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 241,94 300,00 241,94 300,00 

CD21 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 2G9 

ml 

1 314,52 390,00 314,52 390,00 

EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 
EGFR.25 

ml 

1 475,81 590,00 475,81 590,00 

COLLAGEN IV ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLONE PHM-12 

ml 

1 298,39 370,00 298,39 370,00 
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SURFACE HB VIRUS ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 189,52 235,00 189,52 235,00 

HHV 8 -Kaposi sarcoma virus- ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 548,39 680,00 548,39 680,00 

Granzyme B ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLONE 11F1 

ml 

1 532,26 660,00 532,26 660,00 

Anexin A ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE MRQ-

3 

ml 

1 282,26 350,00 282,26 350,00 

C4 ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 322,58 400,00 322,58 400,00 

CEA ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 12-

140-10 

ml 

1 181,45 225,00 181,45 225,00 

CORE HB VIRUS ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ 
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 217,74 270,00 217,74 270,00 

LYSOZYME ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 120,97 150,00 120,97 150,00 

MYELOPEROXIDASE ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 270,16 335,00 270,16 335,00 

S100 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

CALCITONIN ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 201,61 250,00 201,61 250,00 

AMYLOID P COMPONENT ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 282,26 350,00 282,26 350,00 

GASTRIN ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 241,94 300,00 241,94 300,00 

HPL ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 120,97 150,00 120,97 150,00 

IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 483,87 600,00 483,87 600,00 

IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 403,23 500,00 403,23 500,00 

IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 483,87 600,00 483,87 600,00 

C3d ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 483,87 600,00 483,87 600,00 

C4 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 564,52 700,00 564,52 700,00 

C1q ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 564,52 700,00 564,52 700,00 

Καπα ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 483,87 600,00 483,87 600,00 

Λαμδα ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 483,87 600,00 483,87 600,00 

FIBRINOGEN ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ 

ml 
1 403,23 500,00 403,23 500,00 

Congo red kit ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ KIT 1 201,61 250,00 201,61 250,00 

Ziehl Nielsen kit ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ KIT 1 120,97 150,00 120,97 150,00 

Silver Methenamine kit ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ KIT 5 161,29 200,00 806,45 1.000,00 

Pap pen TE 2 100,81 125,00 201,61 250,00 

O.C.T compound για τομές κρυοστάτη ml 45 6,81 8,44 306,45 380,00 

CD44 VF-11 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 258,06 320,00 258,06 320,00 

Ca 15-3 DF3 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 661,29 820,00 661,29 820,00 

TTF-1 SPT24 ml 1 516,13 640,00 516,13 640,00 
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Galectin 3 9C4 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 435,48 540,00 435,48 540,00 

CYTOKERATIΝ 34BE12 CLONE ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 342,74 425,00 342,74 425,00 

HCG ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 185,48 230,00 185,48 230,00 

MESOTHELIAL HMBE-1 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 306,45 380,00 306,45 380,00 

Κιτ ανοσοϊστοχημείας πολυμερούς κοντής 
αλυσίδος υψίστης ειδικότητας και ευαισθησίας 

που δεν αντιδρά με την ενδογενή βιοτίνη. Το 
κιτ να είναι πιστοποιημένα κατάλληλο για 

χρήση στο αυτόματο σύστημα 
ανοσοϊστοχημείας BOND- MAX/LEICA 

ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. 
 Να είναι πλήρες, να περιέχει δηλαδή όλα τα 
απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση 

όλων των σταδίων της ανοσοχρώσης 
συμπεριλαμβανομένου και του διαλύματος 
αντίχρωσης (αιματοξυλίνη). To kit να είναι 

HRP/DAB και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
για την αυτόματη εκτέλεση πρωτοκόλλων in 

situ υβριδισμό. Το κιτ αυτό να προορίζεται για 
in vitro διαγνωστική χρήση 

 

KIT 

44 1.039,2229 1.288,64 45.725,81 56.700,00 

C3c ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 483,87 600,00 483,87 600,00 

C4c ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 564,52 700,00 564,52 700,00 

C4d ΠΥΚΝΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 

ml 

1 604,84 750,00 604,84 750,00 

WILMS TUMOR-1 [WT-1] PROTEIN ΠΥΚΝΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΚΛΩΝΟΣ 6F-H2 

ml 

1 290,32 360,00 290,32 360,00 

E-CADHERIN CLON-NCH-38 ΠΥΚΝΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 290,32 360,00 290,32 360,00 

BETA-CATENIN ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 

17C2 

ml 

1 451,61 560,00 451,61 560,00 

PLAP ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 169,35 210,00 169,35 210,00 

PSAP ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 201,61 250,00 201,61 250,00 

C1q ΠΥΚΝΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 
1 564,52 700,00 564,52 700,00 

HERPES SIMPLEX I ΠΥΚΝΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 282,26 350,00 282,26 350,00 

HERPES SIMPLEX II ΠΥΚΝΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 282,26 350,00 282,26 350,00 

TRAP ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 9C5 

ml 

1 306,45 380,00 306,45 380,00 

CD-103, MUCOSA LYMPHOCYTE ANTIGEN, 
ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 282,26 350,00 282,26 350,00 
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BOB-1 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 282,26 350,00 282,26 350,00 

OCT-2 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE OCT-207 

ml 

1 487,90 605,00 487,90 605,00 

PAX-5 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 1EW 

ml 

1 483,87 600,00 483,87 600,00 

MUM-1 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE MRQ-43 

ml 

1 427,42 530,00 427,42 530,00 

P-16 PROTEIN ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 330,65 410,00 330,65 410,00 

CD-31 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 1A10 

ml 

1 330,65 410,00 330,65 410,00 

CALDESMON ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE:h-

CD 

ml 

1 314,52 390,00 314,52 390,00 

P-63 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 7JUL 

ml 

1 225,81 280,00 225,81 280,00 

MYO D1 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 564,52 700,00 564,52 700,00 

MUC-2 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 

1 120,97 150,00 120,97 150,00 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

LT 
2 423,39 525,00 846,77 1.050,00 

Διάλυμα αποκάλυψης επιτόπων με pH 6, 
έτοιμο προς χρήση, που να περιέχει 

ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικών και 
επιφανειοδραστικό παράγοντα, κατάλληλο 

κατάλληλο για χρήση στο αυτόματο σύστημα 
ανοσοϊστοχημείας BOND- MAX/LEICA 

ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. Το 
αντιδραστήριο αυτό να προορίζεται για in vitro 

διαγνωστική χρήση. 

LT 

22 338,7097 420,0000 7.451,61 9.240,00 

Διάλυμα αποκάλυψης επιτόπων με pH 9, 
έτοιμο προς χρήση, που να περιέχει 

ρυθμιστικό διάλυμα με βάση το EDTA και 
επιφανειοδραστικό παράγοντα, κατάλληλο 

κατάλληλο για χρήση στο αυτόματο σύστημα 
ανοσοϊστοχημείας BOND- MAX/LEICA 

ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. Το 
αντιδραστήριο αυτό να προορίζεται για in vitro 

διαγνωστική χρήση. 

LT 

18 336,1631 416,8422 6.050,94 7.503,16 

Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης (wash buffer), 
συμπ/νο x10, που να περιέχει αλατούχο 

ρυθμιστικό διάλυμα TRIS και 
επιφανειοδραστικό παράγοντα κατάλληλο για 

χρήση στο αυτόματο σύστημα 
ανοσοϊστοχημείας BOND- MAX/LEICA 

ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. Το διάλυμα 
έκπλυσης να είναι κατάλληλο και για την 

εκτέλεση πρωτοκόλλων in situ υβριδισμού. Το 
αντιδραστήριο αυτό να προορίζεται για in vitro 

διαγνωστική χρήση.                                                                             

LT 

19 326,8251 405,2632 6.209,68 7.700,00 
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Κιτ για την ενζυμική πέψη ιστών που να 
περιέχει πρωτεολυτικό ένζυμο, ρυθμιστικό 

διάλυμα αραίωσης και τα απαραίτητα δοχεία 
για την παρασκευή και φύλαξη του έτοιμου 
προς χρήση ενζύμου σε τρεις τουλάχιστον 

διαφορετικές περιεκτικότητες, για την επίτευξη 
ευελιξίας στη δημιουργία πρωτοκόλλων 

ανοσοϊστοχημείας και in situ υβριδισμό. Το κιτ 
να είναι κατάλληλο για χρήση κατάλληλο για 

χρήση στο αυτόματο σύστημα 
ανοσοϊστοχημείας BOND- MAX/LEICA 
ιδιοκτησίας του νοσοκομείου και να 

προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση. 

KIT 

2 504,03 625,00 1.008,06 1.250,00 

Διάλυμα ταχείας αποπαραφίνωσης, κατάλληλο 
για χρήση κατάλληλο για χρήση στο αυτόματο 
σύστημα ανοσοϊστοχημείας BOND- MAX/LEICA 

ιδιοκτησίας του νοσοκομείου, ελεύθερο 
ξυλόλης, έτοιμο προς χρήση. Το αντιδραστήριο 
αυτό να προορίζεται για in vitro διαγνωστική 

χρήση. 

LT 

19 229,20 284,2105 4.354,84 5.400,00 

PD-1 πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης 

ml 
1 395,16 490,00 395,16 490,00 

CD25 πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης CLON:4C9 

ml 

1 346,77 430,00 346,77 430,00 

CD14 πυκνό μονοκλωμικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης CLON:7 

ml 

1 620,97 770,00 620,97 770,00 

CD19 πυκνό μονοκλωμικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης CLON:LE-CD19 

ml 

1 379,03 470,00 379,03 470,00 

T CR αβ πυκνό μονοκλωμικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης 

ml 
1 362,90 450,00 362,90 450,00 

CD2 πυκνό μονοκλωμικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης CL:AB75 

ml 

1 225,81 280,00 225,81 280,00 

CD7 πυκνό μονοκλωμικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης CL:LP15 

ml 

1 524,19 650,00 524,19 650,00 

TCR γδ πυκνό μονοκλωμικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης 

ml 
1 362,90 450,00 362,90 450,00 

GCDFP 15 πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης CLON:23A3 

ml 

1 266,13 330,00 266,13 330,00 

RCC πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης CLON:66.4.C2 

ml 

1 403,23 500,00 403,23 500,00 

CALPONIN πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης CLON 26A11 

ml 

1 419,35 520,00 419,35 520,00 

CDX-2 πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης  

ml 
1 282,26 350,00 282,26 350,00 

Uroplacini III πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

Villin πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης CLON CWWBI 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

Mammaglobulin πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα 
για τομές παραφίνης 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

D2-40 (PODOPLANIN) πυκνό μονοκλωνικό 
αντίσωμα για τομές παραφίνηςCLON:D2-40 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

Tryptase πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης 

ml 
1 177,42 220,00 177,42 220,00 

CD:163 πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης CLON:10D6 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

SOX 11 πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 
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τομές παραφίνης  

INI 1 πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης 

ml 
1 362,90 450,00 362,90 450,00 

IGD Rabbit polyclonal ml 2 141,13 175,00 282,26 350,00 

BUFFER ΦΟΡΜΟΛΗΣ 4% LT 100 2,4194 3,00 241,94 300,00 

ΚΙΤ ΙΣΤOΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΤΕΣ ΙΝΕΣ 
(RETICULUM) 

TEM 
6 174,7312 216,67 1.048,39 1.300,00 

ΚΙΤ ΙΣΤOΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ WARTHIN STARRY TEM 3 228,4946 283,33 685,48 850,00 

ΚΙΤ ΙΣΤOΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ GROCOTTS 
METHENAMINE SILVER  

TEM 
2 201,6129 250,00 403,23 500,00 

ΚΙΤ ΙΣΤOΧΗΜΕΙΑΣ PAS  TEM 4 161,2903 200,00 645,16 800,00 

TISSUE MARKING DYES ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΤΟΜΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ (ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ, ΓΑΛΑΖΙΟ, 
ΚΟΚΚΙΝΟ) 

TEM 

4 171,3710 212,50 685,48 850,00 

p-HISTONE H3 (Ser 10) ΠΥΚΝΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1ml  

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

MICROTUBULE ASSOCIATED PROTEIN 2 ΠΥΚΝΟ 
ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 
ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΚΛΩΝΟΣ AP 18 1ml 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

DOG 1 (ANOCTAMIN-1) ΠΥΚΝΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 
ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1ml 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

MUC 4 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1ml 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

ΚΕΡΑΤΙΝΕΣ, ΚΛΩΝΟΣ MNF116, ΠΥΚΝΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 
ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1ml 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

ASMA ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1ml 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

ΚΟΚΤΕΪΛ AMACR/34βΕ12 1ml ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

BRAF-V600E ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1ml 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

PAX8 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1ml 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

OCT4 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1ml 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

SALL4 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1ml 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

GATA3 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1ml 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

GLYPICAN-3 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1ml 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

OLIGODENDROCYTE TRANSCRIPTION FACTOR 2 
(OLIGO2) ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1ml 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

NeuN ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1ml 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 

ISOCITRATE DEHYDROGENASE 1 (IDH1) ΠΥΚΝΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΚΛΩΝΟΣ H 09 1ml 

ml 

1 362,90 450,00 362,90 450,00 
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Ομάδα εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού», εκτιμώμενης αξίας 

23.806,45€ πλέον ΦΠΑ 24% ή 29.520,00€ με Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Ομάδα εξετάσεων για τον υπάρχοντα εξοπλισμό», εκτιμώμενης αξίας 14.879,03€ πλέον 

ΦΠΑ 24%, ή 18.450,00€ με Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 3 : «Ζητούμενα αντιδραστήρια για διενέργεια εξετάσεων στο χέρι», εκτιμώμενης αξίας 

133.796,91€ πλέον ΦΠΑ 24% ή 165.908,16€ με Φ.Π.Α. 

 

 Προσφορές υποβάλλονται  είτε για όλα τα τμήματα, είτε για ορισμένα μόνο τμήματα. Δεν υπάρχει 

περιορισμός στον αριθμό των τμημάτων στα οποία μπορεί να προσφέρει ο συμμετέχων. 

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 213.878,16 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 172.482,39 €, ΦΠΑ: 41.395,77 €). 

 Αναλυτική περιγραφή των ζητουμένων ειδών και των τεχνικών προδιαγραφών δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει  τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

4. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

7. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 



 

Σελίδα 16 

8. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

9. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

10. Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

11. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

12. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

13. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

14. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

15. Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

16. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

17. Την με αριθμ. 5804/24-11-2014 (ΦΕΚ 3261/ τ. Β'/4-12-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και 

Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015 με 

χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές 

πηγές». 

18. Την με αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014)Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών 

και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση 

συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών – Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών 

και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) των ετών 2010, 2011 και 2013». 

19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7553/24-3-2015 έγγραφο της Διοίκησης της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με 

το οποίο μας διαβιβάζεται η υπ’ αριθμ. 421/24-3-2015 Απόφαση του Διοικητή της, αναφορικά με τον 

ορισμό φορέων διενέργειας διαγωνισμών σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014. 

20. Tην απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 17η/23-6-2016 

συνεδρίασή του (θέμα 9ο) με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (CPV 33694000-1)» προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 213.878,16 € με Φ.Π.Α. 

21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1578/10-1-2017 έγγραφο της Διοίκησης της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης με 

το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6066/29-12-2016 έγγραφο της ΕΠΥ αναφορικά με την 
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εκ νέου παράταση του ΠΠΥΥ έτους 2010, και των ΠΠΥΦΥ των ετών 2011,2012,2013 και 2014 καθώς 

και την παράταση της προθεσμίας προκήρυξης όλων των διαγωνισμών που εκκρεμούν από το ΠΠΥΦΥ  

έτους 2014 έως την 30-6-2017. 

22. Τις διατάξεις του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/25-7-2017), άρθρο 38, παρ. 1,  αναφορικά με την 

παράταση του χρόνου προκήρυξης των διαγωνισμών σε εφαρμογή του ΠΠΠΥ 2014, έως τις 31-12-2017 

23. Την υπ’ αριθ. 4525/1-12-2017 απόφαση (ΦΕΚ 4208/Β/1-12-2017) του Υπουργού Υγείας «Παράταση 

των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.ΥΦ.Υ) των ετών 2011, 2012, 

2013, 2014 και 2015» με την οποία, μεταξύ των άλλων, παρατείνεται η προκήρυξη του προγράμματος 

προμηθειών των υπηρεσιών και φαρμάκων υγείας ΠΠΥΦΥ έτους 2014, έως τις 31-12-2018. 

24. Την υπ’ αριθμ.: 1226/2018 (ΑΔΑ:6ΗΨΦ469067-ΒΨΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 

Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και την υπ’ αριθμ. 10521/14-3-2018 απόφαση έγκρισης 

αναλήψεων υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΚΘ1ΟΡ1Ο-ΞΚ4) που θα βαρύνουν τα επόμενα οικονομικά έτη του 

ΜΠΔΣ στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-

Θράκης, 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης  των προσφορών είναι η  24/5/2018 και ώρα 15.00’ μ.μ. 

 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 

συστήματος, την 1/6/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00’ π.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 56454, 56463, 56466 

 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ  

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :   www.ippokratio.gr  στην διαδρομή : Νέα και ανακοινώσεις ► Διαγωνισμοί-

προμήθειες, στις  24/4/2018.  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

 Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://www.ippokratio.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα I (Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών), ΙΙ(Τεχνικές 

προδιαγραφές), ΙΙΙ (Υπόδειγμα φύλλου συμμόρφωσης), ΙV (Πίνακες οικονομικής προσφοράς), V(Σχέδιο 

σύμβασης), VΙ (ΕΕΕΣ) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

το σχέδιο της σύμβασης  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

 Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

 Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών,  

 β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών. 

 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται 

η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

 Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
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ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) 

την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται για το: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Διαγνωστικές Ουσίες με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού», στο ποσό 

των  (476,13) τετρακοσίων εβδομήντα έξι ΕΥΡΩ και δεκατρία λεπτά. 

ΤΜΗΜΑ 2 : ««Διαγνωστικές Ουσίες για τον υπάρχοντα εξοπλισμό», στο ποσό των (297,58) 

διακοσίων ενενήντα επτά ΕΥΡΩ και πενήντα οκτώ λεπτά. 
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ΤΜΗΜΑ 3  : «Διαγνωστικές Ουσίες για διενέργεια εξετάσεων στο χέρι», στο ποσό των (2.675,94) 

δυο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ΕΥΡΩ και ενενήντα τέσσερα λεπτά.  

               Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερομένων 

τμημάτων. 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 2-7-2019, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας 

ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

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

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 
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 Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

 Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
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2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας.  

  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να δηλώνουν τον ετήσιο κύκλο εργασιών του 

είδους για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, για τα έτη 2015, 2016, 2017. Σε περίπτωση που οι 

πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, ο οικονομικός φορέας αναφέρει την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του.  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

να διαθέτουν πλήρες και οργανωμένο τεχνικό τμήμα κατάλληλο για την εγκατάσταση και συντήρηση των 

ειδών που προσφέρουν. Να αποδεικνύεται με βεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας. Θα θεωρηθεί 

σοβαρό πλεονέκτημα η συμμετέχουσα εταιρεία να διαθέτει πλήρες και οργανωμένο τεχνικό τμήμα στη 

Θεσσαλονίκη (το οποίο να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας) κατάλληλο για την 

εγκατάσταση και συντήρηση των ειδών που προσφέρουν, διότι για οργανωτικούς λόγους θα μπορούσε το 
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τεχνικό προσωπικό του τμήματος της Θεσσαλονίκης να είναι εγγεγραμμένο στην Επιθεώρηση Εργασίας 

της έδρας της συμμετέχουσας εταιρείας 

β) να δηλώσουν:  

τις τρείς (3) κυριότερες συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου ή αντίστοιχου είδους, που έχουν 

εκτελέσει κατά τη διάρκεια των ετών 2015,2016 και 2017. 

το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας  που 

διαθέτουν. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πληρούν όλες τις 

απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διαθέτουν πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους οργανισμούς : 

α) Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο της προσφέρουσας και της κατασκευάστριας εταιρείας 

β) Βεβαίωση της αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348 (Β΄ 32) Υπουργικής Απόφασης «Αρχές και κατευθυντήριες  

οδηγίες ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

γ) Πιστοποιητικά σήμανσης των προϊόντων (CE), στα οποία αναγράφονται το μοντέλο και ο τύπος των 

προσφερόμενων ειδών.  

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους 

αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 

του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος VΙΙ. 

 

 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 

του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
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φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως 

άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 

λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.5. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής 

του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

 

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 

ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 
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ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 

ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 

σύμβασης.  

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 

ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2015, 2016, 

2017, στα οποία να φαίνεται ο ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις προμηθειών του συγκεκριμένου ή 

αντίστοιχου είδους για τα έτη 2015,2016,2017 με μνεία για κάθε παράδοση του παραλήπτη, είτε 

εμπίπτει στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα τα υλικά, τις ποσότητες, την αξία, τις 

ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης . 

β) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συνεργασίας και περάτωσης συμβάσεων αντίστοιχων προμηθειών 

από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης ή τους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους 

υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και την παροχή τεχνικής υποστήριξης με αναφορά στους 

τίτλους και τη διάρκεια σπουδών τους. 

δ) Αποδεικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά) της εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού της 

επιχείρησης ως προς τον έλεγχο ποιότητας και την παροχή τεχνικής υποστήριξης. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: Για την 

απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

α) Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο της προσφέρουσας και της κατασκευάστριας εταιρείας 

β) Βεβαίωση της αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348 (Β΄32) Υπουργικής Απόφασης «Αρχές και κατευθυντήριες 

οδηγίες ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

γ) Πιστοποιητικά σήμανσης των προϊόντων (CE), στα οποία αναγράφονται το μοντέλο και ο τύπος των 

προσφερόμενων ειδών.  
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Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της Διακήρυξης για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα για τα Τμήματα 1 και 2 και ανά είδος για το Τμήμα 

3.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ν.4412/2016, και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 2.6.2017) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους (ηλεκτρονική και έντυπη) τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 

από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
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Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην 

παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά 

υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη, και β) την εγγύηση 

συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα 

της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα  VI).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται  ως εξής: 

Η αναθέτουσα αρχή: 

(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία μέσα από την ιστοσελίδα 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη. 

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο 

γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα 

έγγραφα της διακήρυξης. 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να 

μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να 

επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού 

που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. 

Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η  

εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 

Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη 

λειτουργία εκτύπωσης PDF). 



 

Σελίδα 34 

Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που 

διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από 

κάθε φυλλομετρητή. 

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα). 

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της 

προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του 

ΕΕΕΣ: 

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται 

στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει 

και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ. 

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται 

στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό 

ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες 

στηρίζεται. 

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, 

κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, 

χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται.  

(Βλέπε και τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4

703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D348662463

6403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61) 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

παραρτήματος I 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του Παραρτήματος II της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 

των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 

ως άνω Παράρτημα.  

1. Φύλλο συμμόρφωσης, επί ποινή απόρριψης, συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες και 

επεξηγήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ». Το φύλλο 

συμμόρφωσης έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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2. Πίνακες οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ, σύμφωνα με τους πίνακες οικονομικής προσφοράς 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας Διακήρυξης  

Επισημαίνεται ότι στη τεχνική προσφορά, επί ποινή απόρριψης, δεν αναφέρονται οικονομικά 

στοιχεία. 

3. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής των μηχανημάτων ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό 

αναλώσιμα και ανταλλακτικά (που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) προτείνονται από τον εν 

λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη των 

μηχανημάτων, και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. 

4. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής των μηχανημάτων ότι η προσφέρουσα εταιρεία (προμηθευτής) είναι 

εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης (service, 

ανταλλακτικά κ.λ.π.) και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου κατασκευής. 

(Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και τη διάρκεια θα συνυποβληθούν με τη βεβαίωση). 

5. Στοιχεία αξιολόγησης των μηχανημάτων από τον οίκο κατασκευής. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία να δηλώνονται ότι: 

 με την παράδοση των μηχανημάτων θα παραδώσει και βεβαίωση του οίκου κατασκευής ότι το 

μηχάνημα (αναφέροντας τον αριθμό σειράς S/Ν) κατασκευάστηκε την τελευταία διετία. 

 θα προσκομίσει τα μηχανήματα σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 εγγυάται την καλή λειτουργία του συστήματος ή μηχανήματος για το χρονικό διάστημα της 

Σύμβασης ως επίσης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ειδικό τεχνικό ο οποίος θα 

επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού καθώς και τα 

προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 

5 των τεχνικών προδιαγραφών. 

 διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο 

για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων.  

 Ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 

εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε 

η αποδοχή. 

 Αναλώσιμα αντιδραστήρια και λοιπά υλικά που δεν περιλαμβάνονται στους αναλυτικούς πίνακες 

κόστους εξετάσεων της προσφοράς τους, και τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

για τη λειτουργία του αναλυτικού συστήματος θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο δωρεάν, εκτός 

εάν ο πραγματικός αριθμός των εξετάσεων υπερβεί τον αριθμό εξετάσεων που δηλώνονται ότι θα 

πραγματοποιηθούν κατά έτος. 

 Ποσότητες αναλωσίμων και λοιπών υλικών που θα υπερβαίνουν τις ποσότητες που δηλώνονται 

στον πίνακα της προσφοράς τους για τον αριθμό εξετάσεων που δηλώνονται θα παραδίδονται στο 

Νοσοκομείο δωρεάν.  
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 μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση 

που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών, ή 

ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων, 

 για τα προσφερόμενα είδη ( αντιδραστήρια και διάφορα αναλώσιμα) υπάρχουν φύλλα δεδομένων 

ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, τα ποία οφείλει να προσκομίσει κατά την πρώτη παράδοση του 

είδους 

 παρέχει δυνατότητα υποστήριξης, με επισκευές, ανταλλακτικά, βαθμονόμηση, σχετική 

πληροφόρηση κ.λ.π. 

 σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και για τον 

επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση των μηχανημάτων την ημερομηνία που θα 

ορισθεί από το Νοσοκομείο.  

 Η υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, 

υπογράφεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπο και δεν απαιτεί θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής. 

*Οι επιχειρήσεις που δε διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Κεντρική Μακεδονία, οφείλουν να 

εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις 

εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Σε περίπτωση που η τεχνική κάλυψη του μηχανήματος δεν 

γίνεται από τον Προμηθευτή αλλά από άλλο συνεργείο πέραν του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει να 

κατατεθούν επίσημα έγγραφα ανάληψης της ευθύνης της τεχνικής κάλυψης των μηχανημάτων 

από αυτόν. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία να δηλώνονται : 

 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του και ο χρόνος παράδοσης των ειδών 

 το εργοστάσιο κατασκευής των τελικών προϊόντων και ο τόπος εγκατάστασης του  

Η υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, 

υπογράφεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπο και δεν απαιτεί θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής. 

8. Συμμόρφωση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ μια την ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα (κοινή Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93). 

9. Περιγραφή των μηχανημάτων που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας 

και στην Ελληνική. Επιπλέον πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του 

μητρικού κατασκευαστικού οίκου (operation manual), μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα. Το 

ηλεκτρονικό υποβαλλόμενο εγχειρίδιο θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτό στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού 

οίκου. 

10. Βεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας για την απόδειξη ότι διαθέτουν πλήρες και οργανωμένο 

τεχνικό τμήμα κατάλληλο για την εγκατάσταση και συντήρηση των ειδών που προσφέρουν.  
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11. Βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής της Χώρας που έχει έδρα το εργοστάσιο παραγωγής αντιδραστηρίων, η 

οποία θα βεβαιώνει ότι το εργοστάσιο διαθέτει άδεια δυνατότητας παραγωγής in vitro 

αντιδραστηρίων. 

12. Πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς-τεχνολόγους) και για έναν 

(1) τεχνικό του Νοσοκομείου, άνευ προσθέτου αμοιβής του Προμηθευτή και θα γίνει στην 

ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης.  

 Για την διευκόλυνση της τεχνικής αξιολόγησης, οι προσφέροντες επισημαίνουν τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά και έγγραφα με τον αύξοντα αριθμό που τους δίνεται ανωτέρω στη παρούσα διακήρυξη. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

 Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με παρακάτω όρους και τους πίνακες οικονομικής 

προσφοράς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας Διακήρυξης και το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο στην 

πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η 

οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την 

ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε 

μορφή pdf. 

 Οι Διαγωνιζόμενοι για τον συνοδό εξοπλισμό και για τον υπάρχοντα θα πρέπει να καταθέσουν 

συμπληρωμένους τους ανωτέρω πίνακες, στους οποίους θα φαίνονται οι απαιτούμενες ποσότητες για την 

πραγματοποίηση των ζητούμενων εξετάσεων, που δηλώνονται στην παρούσα Διακήρυξη. Οι ποσότητες 

που θα προκύπτουν θα είναι στρογγυλοποιημένες στην πλησιέστερη μονάδα των συσκευασιών, των 

απαιτούμενων υλικών προς τα άνω (αντιδραστήρια, αναλώσιμα κλπ). Για τον υπολογισμό της 

απαιτούμενης ποσότητας των συσκευασιών θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη ο αριθμός των 

ζητούμενων εξετάσεων, οι απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου (προγραμματισμένες αντικαταστάσεις 

αναλωσίμων) καθώς επίσης και η σταθερότητα (διάρκεια) των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων. Το τελικό 

κόστος ανά εξέταση το οποίο θα προκύψει, θα είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού κόστους του 

ακέραιου αριθμού συσκευασιών διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό εξετάσεων που δηλώνονται στη 

κατάσταση. 

 Το συνολικό ετήσιο κόστος ανά εξέταση, όλων των εξετάσεων θα πρέπει να είναι ίσο με το 

συνολικό ετήσιο κόστος των αντιδραστηρίων των επιπρόσθετων υλικών (υλικά βαθμονόμησης και 

ελέγχου) και παντός είδους απαιτουμένων αναλωσίμων για την διενέργεια της κάθε εξέτασης. 

 Η τιμή των προς προμήθεια ειδών που αφορούν το συνοδό εξοπλισμό και τον υπάρχοντα θα 

δίνεται σε ευρώ ανά εξέταση, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους 

δαπανών για παράδοση των ειδών ελεύθερων. 

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών που αφορούν την προμήθεια ειδών για τη διενέργεια εξετάσεων στο 

χέρι θα δίνεται ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης.  

 Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ μπορεί να γίνει με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία, 

εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο 
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δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα 

κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

 Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα. 

 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

 Είδος το οποίο αξιολογήθηκε κατά την τεχνική προσφορά και δεν αναφέρεται στην οικονομική 

προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

 Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική τιμή ανά τμήμα της 

προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. για τα τμήματα 1 και 2 και ανά είδος για το Τμήμα 3 της παρούσης Διακήρυξης. 

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 

επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η συνολική προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει 

την εκτιμώμενη αξία του κάθε είδους που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή στη Ενότητα 1.3 της 

παρούσας «Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» και δ) οι τιμές τους 

υπερβαίνουν τις οριζόμενες ανώτατες τιμές  από τα ασφαλιστικά ταμεία.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της 

παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την  1/6/2018 και ώρα 10.00΄ πρωινή. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με 

την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της 

τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α 

και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
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αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 

διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 

88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού 

και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων 

 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση 

τεχνικών προδιαγραφών πρώτο στάδιο και αξιολόγηση οικονομικών προδιαγραφών δεύτερο στάδιο)  

επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  

στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

 Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. 

της παρούσας.  

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται 

στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

 Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
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 Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

 Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

 Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η 

αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό 

και ως εξής:  Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση 

μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 

ποσοστού 50% , απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
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 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει 

υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

 Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 

του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 

και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ  

προδικαστική προσφυγή, κατά της σχετικής πράξης ή παράληψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 

παρ. 1 ν. 4412/2016) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του ΠΔ 39/2017. Η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 

(αρθ. 372-373 του Ν. 4412/2016) κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 περ. 

α΄ ν. 4412/2016) ή 

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β΄ ν. 

4412/2016), άλλως 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 

περ. γ΄ ν. 4412/2016). 

 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 

παρ. 2 ν. 4412/2016). 

  Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα 

παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της 

προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παράβολου δεν μπορεί να 

είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.  

  Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για 

τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των 

τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή (άρθρο 363 παρ. 2 ν. 

4412/2016). 

 Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω 

κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού 

προϋπολογισμού.  

 Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να 

επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 έντυπο προσφυγής του 

Παραρτήματος VII της παρούσης: 

 εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, 

 επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη 

“πληρωμένο”,  

 βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το 

αποδέχεται. 

 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής 

το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, που 

εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που 
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η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 

την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής (άρθρο 363 παρ. 5 ν. 4412/2016). 

 Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό 

παρατίθεται στο Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης.(άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

 Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού μέσω της λειτουργίας του 

συστήματος «επικοινωνία» συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 

σε μορφή pdf, το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, της υπ΄αριθμ. 

56902/215/β΄1924/2-6-2017 υπουργικής απόφασης, και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της 

από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 

παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της 

προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. 

Η κοινοποίηση της προδικαστικής προσφυγής, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων τρίτων, η 

υποβολή των απόψεων της αναθέτουσας αρχής, η διαδικασία και οι προθεσμίες εξέτασης της προσφυγής, 

η απόφαση επί της προσφυγής και οι συνέπειες που επιφέρει ορίζονται στα σχετικά άρθρα του  Π.Δ. 

39/2017 «Κανονισμός εξέτασης των Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών.» 

Η προθεσμία για την  άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από την 

άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας , με την επιφύλαξη των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του  Ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

 Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από 

γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης . 

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως 

άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
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 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

 4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του 

κυρίου αναδόχου.  

 4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων 

του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

 Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 

αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

 4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του 

τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 

και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 Ειδικότερα σε περίπτωση πτώσης των τιμών του παρατηρητηρίου (εφόσον υπάρχει) καθώς και 

μείωση των οριζόμενων ανώτατων τιμών  από τα ασφαλιστικά ταμεία.  
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται για το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή 

άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή, μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και μετά τη θεώρησή του από την 

αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά 

στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία 

για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

 Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 

του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

 Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων. 

 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο 

καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 

 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 

α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού,  

β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του 

Προμηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και 

γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016.  

 Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).  

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Αναθέτουσας Αρχής. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και επιπλέον με τα έξοδα μεταφοράς και 

φορτοεκφόρτωσης των ειδών, της διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης εφόσον το αποτέλεσμα αυτής 

απέδειξε, ότι το είδος που εξετάσθηκε, δεν ανταποκρίνεται με το συμφωνηθέν. 
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5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

δ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται επί 

της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, πρό 

φόρων και κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προεραίσεως, πρό 

φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης, σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-

2017 (ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 

προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
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εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 

ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 

εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με ευθύνη και έξοδα δικά του, τους συνοδούς εξοπλισμούς 

(αναλυτές) του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η παραλαβή των μηχανημάτων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή  

παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδώσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής 

και καλής λειτουργίας. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, τμηματικά στις 

αποθήκες του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με ευθύνη και έξοδα δικά του, τα αντιδραστήρια- αναλώσιμα που 

αφορούν το Νοσοκομείο και στις αντίστοιχες ποσότητες που θα παραγγελθούν εγγράφως.  

 Η  παραλαβή των αντιδραστηρίων-αναλωσίμων θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή  

παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά 

πρωτόκολλα  παραλαβής. 

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 

της οποίας προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου στην παρούσα διακήρυξη (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία 

παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 

παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: 

α. Με μακροσκοπική εξέταση. 
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β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 

γ. Με πρακτική δοκιμασία. 

δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή 

και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο 

τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων και του διατιθέμενου μηχανήματος γίνεται από την 

επιτροπή παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα αποσκοπεί στη διαπίστωση: 

 Της καλής κατάστασης από άποψη εμφάνισης, πληρότητας, λειτουργικότητας, κακώσεων ή 

φθοράς. 

Της συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους με αυτά που προσδιορίζονται στην 

παρούσα καθώς και των τελικών όρων και συμφωνιών που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση. 

 Της παράδοσης εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στα Ελληνικά.  

 Πριν γίνει ο έλεγχος, των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής, ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς ως παραγρ. 2.4.3  που θα παραμείνουν στη 

διάθεση της επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και τη θεωρία του 

υπό προμήθεια συστήματος. 

 Πριν γίνει η παραλαβή του διατιθέμενου μηχανήματος θα πρέπει να δοκιμασθεί σε δουλειά 

ρουτίνας για τουλάχιστον πέντε (5) μέρες και ίσως περισσότερες αν απαιτηθεί από την υπηρεσία. 

 Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα 

με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται 

για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχουή ή 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο. 

 Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

 Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
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6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα: 

Α) να ζητήσει την κατάθεση δειγμάτων, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή αξιολόγησης για την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών. 

Β) να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων 

τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά την σχετική αναφορά του 

Διευθυντή του εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη. 
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Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους 

προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. 

 

6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας.  

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία  των συνοδών 

μηχανημάτων. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Επιπλέον θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή 

επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των μηχανημάτων που έχει 

διαθέσει για τη διενέργεια των απαιτουμένων εξετάσεων, καθώς και τη προμήθεια των απαιτουμένων 

υλικών βαθμονόμησης (standards) σε ποσότητες τέτοιες που να μην παρακωλύεται η απρόσκοπτη 

λειτουργία του αντίστοιχου εργαστηρίου. Η χρησιμοποίηση και συχνότητα χρήσης των υλικών ελέγχου 

(controls) θα επιλέγεται αποκλειστικά από το Επιστημονικό προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο έχει 

και την ευθύνη για τον τρόπο που θα επιλέγει τα υλικά ελέγχου (τόσο για τον εσωτερικό όσον και για τον 

εξωτερικό έλεγχο ποιότητας). 

 Ο Συντηρητής του αναδόχου υποχρεούται να προσέρχεται προς αποκατάσταση της κάθε είδους 

βλάβης μετά από τηλεφωνική  ειδοποίηση των αρμοδίων του Νοσοκομείου προς τον ανάδοχο εντός δύο 

ωρών. 

 Τα αίτια της βλάβης και η πιστοποίηση των χρονικών ορίων θα προκύπτουν: 

 Α. από το βιβλίο συντήρησης που θα παραμένει στο εργαστήριο δίπλα από κάθε μηχάνημα και θα 

ανήκει στο Τμήμα Βιοϊατρικής όπου ο χρήστης περιγράφει το είδος του προβλήματος ή της βλάβης ,την 

ημερομηνία και την ακριβή ώρα συμβάντος και ο τεχνικός  στην δίπλα σελίδα απαντά  για το είδος των 

ενεργειών πού έγιναν  και την ακριβή ώρα αποκατάστασης και παράδοσης του μηχανήματος σε 

λειτουργία  και 

 Β. από το δελτίο τεχνικού ελέγχου του αναδόχου που θα προσυπογράφεται από εκπρόσωπο του 

τμήματος Βιοϊατρικής  και του εργαστηρίου του Νοσοκομείου.  

 Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα, αρχίζει από τη στιγμή της τηλεφωνικής  ειδοποίησης των 

αρμοδίων του Νοσοκομείου προς τον ανάδοχο για τη βλάβη και λήγει με την παράδοση του συστήματος 

σε λειτουργία. 

Το μέγιστο διάστημα εκτός λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 6 ώρες, άλλως ο 

ανάδοχος θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας 60 ευρώ/ώρα επιπλέον καθυστέρησης, ως τις 

πρώτες 24 ώρες. Αν ο αναλυτής παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την παρέλευση το πρώτου 24ώρου, η 

ποινική ρήτρα διπλασιάζεται ( 120 ευρώ/ώρα καθυστέρησης). Πέραν της ποινικής ρήτρας, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να καταβάλει και το ποσόν που τυχόν το Νοσοκομείο θα επιβαρυνθεί για την εκτέλεση των 

εξετάσεων σε άλλο εργαστήριο, έναντι των αντίστοιχων παραστατικών χρέωσης. 

Οι ως άνω υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν εφόσον η βλάβη που έθεσε εκτός λειτουργίας τον 

αναλυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου 
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 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 

αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της 

τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία 

Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

 

Προς 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός 

……. αριθμός … ΤΚ………..,] 

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,] 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της….…………. για την …………………………………………..συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα 

με τη με αριθμό   32/2018  Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 

ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν 

λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας] 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία 

Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

 

Προς 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… 

Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό 

................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την 

………………………………………….  συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό 32/2018 

Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 

Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΕΣΤ ΠΑΠ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ «ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ» (LIQUID BASED CYTOLOGY) 

 

Α. Ομάδα εξετάσεων με ταυτόχρονη 
παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛ 
ΔΑΠΑΝΗ 
με ΦΠΑ 

24% 

Αναλώσιμα αντιδραστήρια που 
απαιτούνται για την επεξεργασία των 
κολποτραχηλικών επιχρισμάτων 
(ΤΕΣΤ PAP) με την τεχνική της «Υγρής 
Φάσης» (Liquid Based Cytology) 

 

3000 7,9355 9,84 23.806,45 29.520,00 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Συσκευή αυτόματης επίστρωση κυττάρων με την τεχνική της «υγρής φάσης» (LBC) για 

κολποτραχηλικά επιχρίσματα (ΤΕΣΤ ΠΑΠ).  

Το μηχάνημα θα παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα υλικά και παρελκόμενα ώστε να είναι έτοιμα 

για χρήση. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ 

«ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ» (LBC) ΓΙΑ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ   

1. Να έχει την δυνατότητα εναπόθεσης του κυτταρικού υλικού, με τη μορφή της λεπτής  

στιβάδας, σε συγκεκριμένη, περιορισμένη  επιφάνεια της αντικειμενοφόρου πλάκας και 

να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της διπλής καθίζησης του εξεταζόμενου υγρού.  

2.  Να έχει την δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας πολλών δειγμάτων ταυτόχρονα. Η 

διαδικασία να απαιτεί την όσο το δυνατόν μικρότερη συμμετοχή του χρήστη.  

3. Να χρησιμοποιείται μέρος μόνο του δείγματος, ώστε να παραμένει υπόλοιπο υλικό,  

αντιπροσωπευτικό και ικανό για άλλες εξετάσεις (επαναληψιμότητα). Το υπόλοιπο του 

δείγματος να είναι κατάλληλο για την εφαρμογή  ανοσοκυτταροχημικών, μοριακών και 

λοιπών τεχνικών. Το μονιμοποιητικό υγρό να διατηρεί το δείγμα για ένα ικανοποιητικό 

χρονικό διάστημα αναλλοίωτο. 

4. Να διατίθεται ενσωματωμένο σύστημα για την άντληση και μεταφορά των υπολειμμάτων 

καθώς και κλειστό σύστημα συγκομιδής αποβλήτων. 
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5. Η συσκευή και η διαδικασία να είναι ασφαλής για το προσωπικό του     εργαστηρίου (για 

δείγματα μολυσμένα με ιούς HPV, HIV κ.α). 

6. Η συσκευή να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα υλικά για την συλλογή και μεταφορά των 

κολποτραχηλικών δειγμάτων (ψήκτρες, φιαλίδια μεταφοράς κ.α) καθώς και από τα 

αναλώσιμα και παρελκόμενα που απαιτούνται για την επεξεργασία αυτών.  

 

Επιθυμητό είναι ή θα θεωρηθεί πλεονέκτημα να διαθέτει σύστημα αυτόματης χρώσης 

πλακιδίων (ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο) ώστε να ολοκληρώνεται η διαδικασία επεξεργασίας 

των επιχρισμάτων πλήρως, πριν την μικροσκόπηση. 

 

Β. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ (ΑΣΚΙΤΙΚΑ, ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΑ ΥΓΡΑ, ΟΥΡΑ, ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΑ, ΥΓΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ 
ΔΙΑ ΛΕΠΤΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ, Κ.Α.) ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ «ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ» (LIQUID BASED CYTOLOGY) 

Β. Ομάδα εξετάσεων για τον 
υπάρχοντα εξοπλισμό 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛ 
ΔΑΠΑΝΗ 
με ΦΠΑ 

24% 

Αναλώσιμα αντιδραστήρια που 
απαιτούνται για την επεξεργασία 
λοιπών κυτταρολογικών υλικών 
(ασκιτικά, πλευριτικά, περικαρδιακά 
υγρά, ούρα, εγκεφαλονωτιαία, υγρά 
αναρροφήσεων δια λεπτής βελόνης, 
κ.α.) με την τεχνική της «Υγρής 
Φάσης» (Liquid Based Cytology) 

2000 7,4395 9,2250 14.879,03 18.450,00 

 

Τα αναλώσιμα πρέπει να είναι συμβατά με επεξεργαστή THIN PREP 2000-CYTYC Corporation που υπάρχει 

και χρησιμοποιείται στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο, ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου. 

 

 

Γ. ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 

Γ. ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 24% 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 
24% 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ
Γ ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛ 
ΔΑΠΑΝΗ 
με ΦΠΑ 

24% 

CD 34 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 

QBEND-10 
ml 1 282,26 350,00 282,26 350,00 

AMYLOID A ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLON MC1 (23) 
ml 1 342,74 425,00 342,74 425,00 

ALK -ANAPLASTIC LYMPHOMA KINASE- 
PROTEIN 1ml ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 
CLON ALK 1 

ml 1 495,97 615,00 495,97 615,00 
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CA-19-9 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON C- 241:5:1:4 

ml 1 274,19 340,00 274,19 340,00 

CD - Ia ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON MTB1 

ml 1 528,23 655,00 528,23 655,00 

CD - 3 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON (PS-1) 

ml 1 524,19 650,00 524,19 650,00 

CD - 5 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON (4C7) 

ml 1 508,06 630,00 508,06 630,00 

CD - 56 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON BC56C04 

ml 1 419,35 520,00 419,35 520,00 

CD - 68 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON KP-1 

ml 1 217,74 270,00 217,74 270,00 

CD - 8 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON BC/1A5 

ml 1 221,77 275,00 221,77 275,00 

CD - 4 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΚΛΩΝΟΣ 1F6 

ml 1 568,55 705,00 568,55 705,00 

CD - 117 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 395,16 490,00 395,16 490,00 

CD - 79a ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 11E3 

ml 1 403,23 500,00 403,23 500,00 

C3 d ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 379,03 470,00 379,03 470,00 

TdT ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 274,19 340,00 274,19 340,00 

CD 10 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 56C6 

ml 1 528,23 655,00 528,23 655,00 

HEPATOCYTE (HEPAR - 1) ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLON OCH1 E5 

ml 1 326,61 405,00 326,61 405,00 

HMB - 45 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 15MG/ML 

ml 1 161,29 200,00 161,29 200,00 

IgA ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ MONOΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 6E2C1 

ml 1 137,10 170,00 137,10 170,00 

IgG ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON A57H 

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

IgM ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON R1/69 

ml 1 282,26 350,00 282,26 350,00 

INHIBIN ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON BC/R1 

ml 1 330,65 410,00 330,65 410,00 

KAPPA ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 88 

ml 1 221,77 275,00 221,77 275,00 

LAMBDA ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 88 

ml 1 120,97 150,00 120,97 150,00 

DBA 44 LEUKAEMIA HAIRY CELL ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 
ml 1 548,39 680,00 548,39 680,00 

MIC - 2 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 12E7 

ml 1 604,84 750,00 604,84 750,00 

MELAN - A ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ MART-1 

ml 1 241,94 300,00 241,94 300,00 

PROGESTERONE RESEPTOR ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLONE 1A6 
ml 1 629,03 780,00 629,03 780,00 

CD 20 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON L-26 

ml 1 241,94 300,00 241,94 300,00 
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BCL - 2 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON-100 

ml 1 322,58 400,00 322,58 400,00 

Ki 67 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 88 

ml 2 181,45 225,00 362,90 450,00 

BCL - 6 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 

LN22 
ml 1 463,71 575,00 463,71 575,00 

CD 61 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 

2F2 
ml 1 274,19 340,00 274,19 340,00 

LCA ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE X16/99 

ml 1 201,61 250,00 201,61 250,00 

C - erb - 2 5 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLON CB11 
ml 1 459,68 570,00 459,68 570,00 

CYCLIN DI ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON P2D11F11 

ml 1 451,61 560,00 451,61 560,00 

CYTOKERATIN 7 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLON OV-TL 12/30(1) 

ml 1 241,94 300,00 241,94 300,00 

CYTOKERATIN 19 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLON RCK108(5) 
ml 1 241,94 300,00 241,94 300,00 

CYTOKERATIN 20 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLON Ks20.8 
ml 1 221,77 275,00 221,77 275,00 

CYTOKERATIN 5/6 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLON CK 5.6.007 
ml 1 435,48 540,00 435,48 540,00 

CD - 138 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON MI15 

ml 1 403,23 500,00 403,23 500,00 

DESMIN ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 33 

ml 1 209,68 260,00 209,68 260,00 

EPSTEIN - BARR VIRUS ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLON CS-2,3,4. 

ml 1 322,58 400,00 322,58 400,00 

ESTOGEN RECEPTOR ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 
CLON 6F11 

ml 1 604,84 750,00 604,84 750,00 

GFAP (GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN) 
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE GA5 

ml 1 258,06 320,00 258,06 320,00 

BCL - 10 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 322,58 400,00 322,58 400,00 

CD 30 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON Ber-H2 

ml 1 185,48 230,00 185,48 230,00 

ΕΜΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON E-29 15MG/ML 

ml 1 213,71 265,00 213,71 265,00 

SYNAPTOPHYSIN ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLON 88 
ml 1 181,45 225,00 181,45 225,00 

THYROGLOBULIN ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 241,94 300,00 241,94 300,00 

CD 15 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON BY87 

ml 1 241,94 300,00 241,94 300,00 
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PSA ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON Er Pr 8 

ml 1 241,94 300,00 241,94 300,00 

SMA ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 1A4 

ml 1 221,77 275,00 221,77 275,00 

AFP ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 161,29 200,00 161,29 200,00 

CA 125 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON OV185:1 

ml 1 282,26 350,00 282,26 350,00 

VIMENTIN ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON V9 

ml 1 201,61 250,00 201,61 250,00 

CHROMOGRANIN A ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLON PHE 5 
ml 1 258,06 320,00 258,06 320,00 

CYTOKERATIN LOW M.W (AE1) ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 
ml 2 241,94 300,00 483,87 600,00 

CYTOKERATIN HIGH M.W (AE3) ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 
ml 2 241,94 300,00 483,87 600,00 

PAN - HPV ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 427,42 530,00 427,42 530,00 

p 53 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON DO-7 

ml 1 338,71 420,00 338,71 420,00 

TIA - 1 ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 
ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 427,42 530,00 427,42 530,00 

HAEMOGLOBIN A ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON EPR3608 

ml 1 471,77 585,00 471,77 585,00 

ALCIAN BLUE 
KIT 2 120,97 150,00 241,94 300,00 

ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CD 23 ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 451,61 560,00 451,61 560,00 

CALRETININ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLON 5A5 
ml 1 427,42 530,00 427,42 530,00 

CMV ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 241,94 300,00 241,94 300,00 

CD43 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 241,94 300,00 241,94 300,00 

CD21 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLON 2G9 

ml 1 314,52 390,00 314,52 390,00 

EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 
EGFR.25 

ml 1 475,81 590,00 475,81 590,00 

COLLAGEN IV ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLONE PHM-12 
ml 1 298,39 370,00 298,39 370,00 

SURFACE HB VIRUS ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 
ml 1 189,52 235,00 189,52 235,00 

HHV 8 -Kaposi sarcoma virus- ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 548,39 680,00 548,39 680,00 

Granzyme B ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLONE 11F1 
ml 1 532,26 660,00 532,26 660,00 
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Anexin A ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

CLONE MRQ-3 
ml 1 282,26 350,00 282,26 350,00 

C4 ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 322,58 400,00 322,58 400,00 

CEA ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 12-

140-10 
ml 1 181,45 225,00 181,45 225,00 

CORE HB VIRUS ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ 
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 217,74 270,00 217,74 270,00 

LYSOZYME ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 120,97 150,00 120,97 150,00 

MYELOPEROXIDASE ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 
ml 1 270,16 335,00 270,16 335,00 

S100 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

CALCITONIN ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 201,61 250,00 201,61 250,00 

AMYLOID P COMPONENT ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 
ml 1 282,26 350,00 282,26 350,00 

GASTRIN ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 241,94 300,00 241,94 300,00 

HPL ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 120,97 150,00 120,97 150,00 

IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 483,87 600,00 483,87 600,00 

IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 403,23 500,00 403,23 500,00 

IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 483,87 600,00 483,87 600,00 

C3d ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 483,87 600,00 483,87 600,00 

C4 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 564,52 700,00 564,52 700,00 

C1q ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 564,52 700,00 564,52 700,00 

Καπα ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 483,87 600,00 483,87 600,00 

Λαμδα ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 483,87 600,00 483,87 600,00 

FIBRINOGEN ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ 

ml 1 403,23 500,00 403,23 500,00 

Congo red kit ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ KIT 1 201,61 250,00 201,61 250,00 

Ziehl Nielsen kit ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ KIT 1 120,97 150,00 120,97 150,00 

Silver Methenamine kit ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ KIT 5 161,29 200,00 806,45 1.000,00 

Pap pen TE 2 100,81 125,00 201,61 250,00 

O.C.T compound για τομές κρυοστάτη ml 45 6,81 8,44 306,45 380,00 

CD44 VF-11 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 258,06 320,00 258,06 320,00 

Ca 15-3 DF3 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 661,29 820,00 661,29 820,00 

TTF-1 SPT24 ml 1 516,13 640,00 516,13 640,00 

Galectin 3 9C4 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 435,48 540,00 435,48 540,00 

CYTOKERATIΝ 34BE12 CLONE ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 342,74 425,00 342,74 425,00 

HCG ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΠΥΚΝΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 185,48 230,00 185,48 230,00 

MESOTHELIAL HMBE-1 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 
ml 1 306,45 380,00 306,45 380,00 
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Κιτ ανοσοϊστοχημείας πολυμερούς κοντής 
αλυσίδος υψίστης ειδικότητας και 

ευαισθησίας που δεν αντιδρά με την 
ενδογενή βιοτίνη. Το κιτ να είναι 

πιστοποιημένα κατάλληλο για χρήση στο 
αυτόματο σύστημα ανοσοϊστοχημείας BOND- 

MAX/LEICA ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. 
 Να είναι πλήρες, να περιέχει δηλαδή όλα τα 
απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση 

όλων των σταδίων της ανοσοχρώσης 
συμπεριλαμβανομένου και του διαλύματος 
αντίχρωσης (αιματοξυλίνη). To kit να είναι 
HRP/DAB και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και για την αυτόματη εκτέλεση πρωτοκόλλων 
in situ υβριδισμό. Το κιτ αυτό να προορίζεται 

για in vitro διαγνωστική χρήση 
 

KIT 44 1.039,2229 1.288,64 45.725,81 56.700,00 

C3c ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 483,87 600,00 483,87 600,00 

C4c ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ml 1 564,52 700,00 564,52 700,00 

C4d ΠΥΚΝΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 

ml 1 604,84 750,00 604,84 750,00 

WILMS TUMOR-1 [WT-1] PROTEIN ΠΥΚΝΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΚΛΩΝΟΣ 6F-H2 
ml 1 290,32 360,00 290,32 360,00 

E-CADHERIN CLON-NCH-38 ΠΥΚΝΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 
ml 1 290,32 360,00 290,32 360,00 

BETA-CATENIN ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 

17C2 
ml 1 451,61 560,00 451,61 560,00 

PLAP ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 169,35 210,00 169,35 210,00 

PSAP ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 201,61 250,00 201,61 250,00 

C1q ΠΥΚΝΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 564,52 700,00 564,52 700,00 

HERPES SIMPLEX I ΠΥΚΝΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 282,26 350,00 282,26 350,00 

HERPES SIMPLEX II ΠΥΚΝΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 282,26 350,00 282,26 350,00 

TRAP ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 9C5 

ml 1 306,45 380,00 306,45 380,00 

CD-103, MUCOSA LYMPHOCYTE ANTIGEN, 
ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 

ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 282,26 350,00 282,26 350,00 

BOB-1 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 282,26 350,00 282,26 350,00 

OCT-2 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE OCT-207 

ml 1 487,90 605,00 487,90 605,00 

PAX-5 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 1EW 

ml 1 483,87 600,00 483,87 600,00 

MUM-1 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE MRQ-43 

ml 1 427,42 530,00 427,42 530,00 

P-16 PROTEIN ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 330,65 410,00 330,65 410,00 
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CD-31 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 1A10 

ml 1 330,65 410,00 330,65 410,00 

CALDESMON ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE:h-

CD 
ml 1 314,52 390,00 314,52 390,00 

P-63 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ CLONE 7JUL 

ml 1 225,81 280,00 225,81 280,00 

MYO D1 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 564,52 700,00 564,52 700,00 

MUC-2 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

ml 1 120,97 150,00 120,97 150,00 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

LT 2 423,39 525,00 846,77 1.050,00 

Διάλυμα αποκάλυψης επιτόπων με pH 6, 
έτοιμο προς χρήση, που να περιέχει 

ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικών και 
επιφανειοδραστικό παράγοντα, κατάλληλο 

κατάλληλο για χρήση στο αυτόματο σύστημα 
ανοσοϊστοχημείας BOND- MAX/LEICA 

ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. Το 
αντιδραστήριο αυτό να προορίζεται για in 

vitro διαγνωστική χρήση. 

LT 22 338,7097 420,0000 7.451,61 9.240,00 

Διάλυμα αποκάλυψης επιτόπων με pH 9, 
έτοιμο προς χρήση, που να περιέχει 

ρυθμιστικό διάλυμα με βάση το EDTA και 
επιφανειοδραστικό παράγοντα, κατάλληλο 

κατάλληλο για χρήση στο αυτόματο σύστημα 
ανοσοϊστοχημείας BOND- MAX/LEICA 

ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. Το 
αντιδραστήριο αυτό να προορίζεται για in 

vitro διαγνωστική χρήση. 

LT 18 336,1631 416,8422 6.050,94 7.503,16 

Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης (wash buffer), 
συμπ/νο x10, που να περιέχει αλατούχο 

ρυθμιστικό διάλυμα TRIS και 
επιφανειοδραστικό παράγοντα κατάλληλο 

για χρήση στο αυτόματο σύστημα 
ανοσοϊστοχημείας BOND- MAX/LEICA 

ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. Το διάλυμα 
έκπλυσης να είναι κατάλληλο και για την 

εκτέλεση πρωτοκόλλων in situ υβριδισμού. 
Το αντιδραστήριο αυτό να προορίζεται για in 

vitro διαγνωστική χρήση.                                                                             

LT 19 326,8251 405,2632 6.209,68 7.700,00 

Κιτ για την ενζυμική πέψη ιστών που να 
περιέχει πρωτεολυτικό ένζυμο, ρυθμιστικό 

διάλυμα αραίωσης και τα απαραίτητα δοχεία 
για την παρασκευή και φύλαξη του έτοιμου 
προς χρήση ενζύμου σε τρεις τουλάχιστον 

διαφορετικές περιεκτικότητες, για την 
επίτευξη ευελιξίας στη δημιουργία 

πρωτοκόλλων ανοσοϊστοχημείας και in situ 
υβριδισμό. Το κιτ να είναι κατάλληλο για 

χρήση κατάλληλο για χρήση στο αυτόματο 
σύστημα ανοσοϊστοχημείας BOND- 

MAX/LEICA ιδιοκτησίας του νοσοκομείου και 
να προορίζεται για in vitro διαγνωστική 

χρήση. 

KIT 2 504,03 625,00 1.008,06 1.250,00 
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Διάλυμα ταχείας αποπαραφίνωσης, 
κατάλληλο για χρήση κατάλληλο για χρήση 
στο αυτόματο σύστημα ανοσοϊστοχημείας 

BOND- MAX/LEICA ιδιοκτησίας του 
νοσοκομείου, ελεύθερο ξυλόλης, έτοιμο προς 

χρήση. Το αντιδραστήριο αυτό να 
προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση. 

LT 19 229,20 284,2105 4.354,84 5.400,00 

PD-1 πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης 

ml 1 395,16 490,00 395,16 490,00 

CD25 πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης CLON:4C9 

ml 1 346,77 430,00 346,77 430,00 

CD14 πυκνό μονοκλωμικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης CLON:7 

ml 1 620,97 770,00 620,97 770,00 

CD19 πυκνό μονοκλωμικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης CLON:LE-CD19 

ml 1 379,03 470,00 379,03 470,00 

T CR αβ πυκνό μονοκλωμικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης 

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

CD2 πυκνό μονοκλωμικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης CL:AB75 

ml 1 225,81 280,00 225,81 280,00 

CD7 πυκνό μονοκλωμικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης CL:LP15 

ml 1 524,19 650,00 524,19 650,00 

TCR γδ πυκνό μονοκλωμικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης 

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

GCDFP 15 πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης CLON:23A3 

ml 1 266,13 330,00 266,13 330,00 

RCC πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης CLON:66.4.C2 

ml 1 403,23 500,00 403,23 500,00 

CALPONIN πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης CLON 26A11 

ml 1 419,35 520,00 419,35 520,00 

CDX-2 πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης  

ml 1 282,26 350,00 282,26 350,00 

Uroplacini III πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα 
για τομές παραφίνης 

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

Villin πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης CLON CWWBI 

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

Mammaglobulin πυκνό μονοκλωνικό 
αντίσωμα για τομές παραφίνης 

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

D2-40 (PODOPLANIN) πυκνό μονοκλωνικό 
αντίσωμα για τομές παραφίνηςCLON:D2-40 

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

Tryptase πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης 

ml 1 177,42 220,00 177,42 220,00 

CD:163 πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης CLON:10D6 

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

SOX 11 πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για 
τομές παραφίνης  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

INI 1 πυκνό μονοκλωνικό αντίσωμα για τομές 
παραφίνης 

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

IGD Rabbit polyclonal ml 2 141,13 175,00 282,26 350,00 

BUFFER ΦΟΡΜΟΛΗΣ 4% LT 100 2,4194 3,00 241,94 300,00 

ΚΙΤ ΙΣΤOΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΤΕΣ ΙΝΕΣ 
(RETICULUM) 

TEM 6 174,7312 216,67 1.048,39 1.300,00 

ΚΙΤ ΙΣΤOΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ WARTHIN STARRY TEM 3 228,4946 283,33 685,48 850,00 

ΚΙΤ ΙΣΤOΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ GROCOTTS 
METHENAMINE SILVER  

TEM 2 201,6129 250,00 403,23 500,00 

ΚΙΤ ΙΣΤOΧΗΜΕΙΑΣ PAS  TEM 4 161,2903 200,00 645,16 800,00 
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TISSUE MARKING DYES ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΤΟΜΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ (ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ, ΓΑΛΑΖΙΟ, 
ΚΟΚΚΙΝΟ) 

TEM 4 171,3710 212,50 685,48 850,00 

p-HISTONE H3 (Ser 10) ΠΥΚΝΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

MICROTUBULE ASSOCIATED PROTEIN 2 
ΠΥΚΝΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 
ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΚΛΩΝΟΣ AP 18  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

DOG 1 (ANOCTAMIN-1) ΠΥΚΝΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 
ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

MUC 4 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

ΚΕΡΑΤΙΝΕΣ, ΚΛΩΝΟΣ MNF116, ΠΥΚΝΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 
ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

ASMA ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

ΚΟΚΤΕΪΛ AMACR/34βΕ12  ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

BRAF-V600E ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

PAX8 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

OCT4 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

SALL4 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

GATA3 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

GLYPICAN-3 ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

OLIGODENDROCYTE TRANSCRIPTION FACTOR 
2 (OLIGO2) ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

NeuN ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1ml 

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

ISOCITRATE DEHYDROGENASE 1 (IDH1) 
ΠΥΚΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΚΛΩΝΟΣ H 09  

ml 1 362,90 450,00 362,90 450,00 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ για τα πρωτογενή αντισώματα 

 

Τα απαιτούμενα αντισώματα θα πρέπει: 

α. Να είναι κατάλληλα για ανοσοϊστοχημικές χρώσεις σε τομές παραφίνης, εκτός των 

περιπτώσεων που ζητούνται για ανοσοφθορισμό (immunofluorescence). 

β. Να είναι εγκεκριμένα για in vitro διαγνωστική χρήση και κατά προτίμηση να φέρουν 

πιστοποίηση CE Mark. 

γ. Να είναι σε υγρή μορφή (θα προτιμηθεί έναντι της λυοφιλιωμένης μορφής). 
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δ. Να είναι συμπυκνωμένα/πυκνά διαλύματα (όχι προαραιωμένα). 

ε. Θα προτιμηθεί η συσκευασία του 1 ml έναντι μικρότερων συσκευασιών (λ.χ. 0,1 ml ή 0,5 ml), οι 

οποίες δεν θα αποκλεισθούν εφόσον διατίθενται από τον κατασκευαστικό οίκο μόνο αυτές. 

στ. Να είναι μονοκλωνικά (εκτός των περιπτώσεων που ζητούνται πολυκλωνικά, ή διατίθενται 

από τον κατασκευαστικό οίκο μόνο πολυκλωνικά αντισώματα), και να αναγράφεται ο κλώνος. 

ζ. Να έχουν μακρό χρόνο λήξης (τουλάχιστον ένα έτος). 

η. Επί ποινή απόρριψης στις προσφορές να αναγράφονται οι προτεινόμενες αραιώσεις (ή εύρος 

των αραιώσεων) και να είναι αυτές που καταγράφονται στα επίσημα εσώκλειστα (datasheet) του 

οίκου που αντιπροσωπεύεται, τα οποία να κατατεθούν υποχρεωτικά.  Οποιοδήποτε άλλο 

κατατιθέμενο έγγραφο που αφορά αραιώσεις αντισωμάτων δεν θα ληφθεί υπόψιν. 

θ. Να δίνεται η τιμή ανά πλακίδιο (test) σύμφωνα με την πυκνότερη προτεινόμενη αραίωση του 

εσώκλειστου και για εφαρμογή ποσότητας 100 μl ανά πλακίδιο.  Θα αποκλείονται από τη 

διαδικασία αξιολόγησηση αντισώματα εταιρειών που διαφέρει η αραίωση που δηλώνεται στη 

προσφορά από αυτή του εσωκλείστου. 

 

 

 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  Ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης,  μαζί με την προσφορά να υποβάλει και 

αναλυτικό ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις 

απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες 

οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερομένων 

αντιδραστηρίων και των μηχανημάτων σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα 

περιγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς 

παράγραφο. Η απάντηση κατά παράγραφο θα επιβεβαιώνεται με παραπομπή σε πρότυπα 

τεχνικά φυλλάδια. (prospect, κ.λ.π.) 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

1. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

2. ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

3. ΖΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗ (LBC)  ΓΙΑ 
ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Να έχει την δυνατότητα εναπόθεσης του  το 
κυτταρικού  υλικού, με την μορφή της λεπτής  
στιβάδας, σε συγκεκριμένη, περιορισμένη  
επιφάνεια της αντικειμενοφόρου  πλάκας και να 
χρησιμοποιεί  την μέθοδο της διπλής καθίζησης 
του εξεταζόμενου υγρού.  
 

   

2.  Να έχει την δυνατότητα αυτόματης 
επεξεργασίας πολλών δειγμάτων ταυτόχρονα. Η 
διαδικασία να απαιτεί την όσο το δυνατόν 
μικρότερη συμμετοχή του χρήστη.  
 

   

3.  Να χρησιμοποιείται μέρος μόνο του δείγματος, 
ώστε να παραμένει υπόλοιπο υλικό,  
αντιπροσωπευτικό και ικανό για άλλες εξετάσεις 
(επαναληψιμότητα). Το υπόλοιπο του δείγματος 
να είναι κατάλληλο για την εφαρμογή  
ανοσοκυτταροχημικών, μοριακών και λοιπών 
τεχνικών. Το μονιμοποιητικό υγρό να διατηρεί 
το δείγμα για ένα ικανοποιητικό χρονικό 
διάστημα αναλλοίωτο. 
 

   

4.  Να διατίθεται ενσωματωμένο σύστημα για την 
άντληση και μεταφορά των υπολειμμάτων 
καθώς και κλειστό σύστημα συγκομιδής 
αποβλήτων. 
 Η συσκευή και η διαδικασία να είναι ασφαλής 
για το προσωπικό του     εργαστηρίου (για 
δείγματα μολυσμένα με ιούς HPV, HIV κ.α). 

 

   

5.  Η συσκευή να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
υλικά για την συλλογή και μεταφορά των 
κολποτραχηλικών δειγμάτων (ψήκτρες, φιαλίδια 
μεταφοράς κ.α) καθώς και από τα αναλώσιμα 

   



 

Σελίδα 72 

και παρελκόμενα που απαιτούνται για την 
επεξεργασία αυτών.  
 

6.  Επιθυμητό είναι ή θα  θεωρηθεί πλεονέκτημα να 
διαθέτει σύστημα αυτόματης χρώσης πλακιδίων 
(ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο) ώστε να 
ολοκληρώνεται η διαδικασία επεξεργασίας των 
επιχρισμάτων πλήρως, πριν την μικροσκόπηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Πίνακας 1 
( ανάλυση κόστους εξέτασης) 

 

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 Στήλη 6 
Στήλη 7= 
(5χ6):2 

Στήλη 8 Στήλη 9 
Στήλη 10= 
7+8+9 

Στήλη 11 

Όνομα 
εξέτα- 

σης 

Αριθμός 
εξετά- 

σεων 
ετησίως 

Αντιδρα
στήρια 
που 
απαιτού
νται 

Εξετά-
σεις / 
κιτ 

Τιμή / 
κιτ 

Απαι-
τούμε-
νες 
συσκευ-
ασίες / 
έτος 

Τιμή 
αντιδρ-
αστηρίου 
/ εξέταση 

Τιμή 
αναλω-
σίμων / 
εξέταση 

Τιμή 
controls 
& 
calibra-
tors / 
εξέταση  

Συνολική 
τιμή / 
εξέταση 

Συνολική 
τιμή / 
έτος 

           

           

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 

 
1. Περιγράφετε αναλυτικά την μέθοδο της εξέτασης με όλες τις πιθανότητες αποτελεσμάτων 

και τα αντίστοιχα αντιδραστήρια, αφού έχουν ληφθεί υπόψη και οι ιδιαιτερότητες του 
Τμήματος μετά από πληροφόρηση του Διευθυντή του Τμήματος. 

2. Συμπληρώνετε στην στήλη 1  του πίνακα ανάλυσης κόστους το όνομα της εξέτασης έτσι όπως 
αναφέρεται στην στήλη 1 του παραρτήματος Α. 

3. Συμπληρώνετε στην στήλη 2 του πίνακα τον ετήσιο αριθμό της  εξέτασης έτσι όπως 
αναφέρεται στην στήλη 1 του παραρτήματος Α  

4. Συμπληρώνετε στην στήλη 3 του πίνακα  όλα τα αντιδραστήρια για την συγκεκριμένη 
εξέταση. 

5. Συμπληρώνετε στην στήλη 4 του πίνακα τον αριθμό εξετάσεων της συσκευασίας,    για κάθε 
είδος αντιδραστηρίου της στήλης 3 

6. Συμπληρώνετε στην στήλη 5 του πίνακα το αντίστοιχο κόστος της συσκευασίας για κάθε 
αντιδραστήριο. 

7. Συμπληρώνετε στην στήλη 6 τον απαιτούμενο αριθμό  συσκευασιών / έτος για κάθε είδος 
αντιδραστηρίου της στήλης 3 

8. Συμπληρώνετε στην στήλη 7 την τιμή αντιδραστηρίου / εξέταση η οποία καθορίζεται  ως 
εξής: 

τιμή / κιτ ( στήλη 5)   χ  απαιτούμενες συσκευασίες / έτος ( στήλη 6) :  τον ετήσιο αριθμό της 
εξέτασης (στήλη 2) 

9.  Συμπληρώνετε στην στήλη 8 την τιμή αναλωσίμου / εξέταση 

10. Συμπληρώνετε στην στήλη 9 την τιμή controls & calibrators / εξέταση 

11.  Συμπληρώνετε στην στήλη 10 την συνολική τιμή / εξέταση η οποία καθορίζεται ως εξής: 
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τιμή αντιδραστηρίου / εξέταση ( στήλη 7) + τιμή αναλωσίμου / εξέταση ( στήλη 8) + τιμή 
controls & calibrators / εξέταση ( στήλη 9). 

12. Συμπληρώνετε στην στήλη 11 τη συνολική τιμή / έτος η οποία καθορίζεται ως εξής: 

συνολική τιμή / εξέταση (στήλη 10) χ ετήσιο αριθμό της  εξέτασης (στήλη 2) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
( ανάλυση κόστους και ποσότητες αναλωσίμων για συσκευή αυτόματης επίστρωσης) 

(ο πίνακας θα συμπληρωθεί εφόσον υπάρχουν) 
 

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 Στήλη 6 

Κωδικός 
εμπορίου 

Είδος Εξετάσεις / 
συσκευασία 

Τιμή / 
συσκευασία 

Συσκευασία/ 
έτος 

Κόστος / έτος 

      

      

      

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 2 

 

1. Συμπληρώνετε στην στήλη 1  του πίνακα ανάλυσης κόστους και ποσοτήτων αναλωσίμων για 

κάθε αναλυτή τον  κωδικό εμπορίου του προσφερόμενου είδους 

2. Συμπληρώνετε στην στήλη 2 του πίνακα όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα. 

3. Συμπληρώνετε στην στήλη 3 του πίνακα τον αριθμό εξετάσεων της συσκευασίας,    για κάθε 

είδος αναλωσίμου της στήλης 2 

4. Συμπληρώνετε στην στήλη 4 του πίνακα την τιμή / συσκευασία,  για κάθε είδος αναλωσίμου 

της στήλης 2 

5. Συμπληρώνετε στην στήλη 5 τον απαιτούμενο αριθμό  συσκευασιών / έτος για κάθε είδος 

αναλωσίμου της στήλης 2. 

6. Συμπληρώνετε στην στήλη 6  τη συνολική τιμή / έτος  για κάθε είδος αναλωσίμου της στήλης 2. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

(ανάλυση κόστους και ποσότητες controls & calibrators για τις ζητούμενες εξετάσεις συσκευής 
αυτόματης επίστρωσης) 

(ο πίνακας θα συμπληρωθεί εφόσον υπάρχουν) 
 

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 Στήλη 6 

Κωδικός 
εμπορίου 

Είδος συσκευασία Τιμή / 
συσκευασία 

Συσκευασία/ 
έτος 

Κόστος / έτος 

      

      

      

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 
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1. Συμπληρώνετε στην στήλη 1  του πίνακα ανάλυσης κόστους controls & calibrators για τις 

ζητούμενες εξετάσεις κάθε αναλυτή τον κωδικό εμπορίου του προσφερόμενου είδους 

2. Συμπληρώνετε στην στήλη 2 του πίνακα όλα τα απαιτούμενα controls & calibrators για τις 

ζητούμενες εξετάσεις κάθε αναλυτή. 

3. Συμπληρώνετε στην στήλη 3 του πίνακα την συσκευασία και την περιεκτικότητα αυτής,  για 

κάθε είδος control & calibrator της στήλης 2   

4. Συμπληρώνετε στην στήλη 4 του πίνακα την τιμή / συσκευασία,  για κάθε είδος αναλωσίμου 

της στήλης 2 

5. Συμπληρώνετε στην στήλη 5 τον απαιτούμενο αριθμό  συσκευασιών / έτος για κάθε είδος 

αναλωσίμου της στήλης 2. 

6. Συμπληρώνετε στην στήλη 6  τη συνολική τιμή / έτος  για κάθε είδος αναλωσίμου της στήλης 2. 

Οι παραπάνω πίνακες 1,2,3 απαραιτήτως, να κατατεθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

(δισκέτα,exel) και στην τεχνική προσφορά σας (χωρίς τιμές) και στην οικονομική. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

    

Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών 

Πληρ.: Α. Κωτούλα 

: 2310 892229, Fax 2310 830359 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Ποσού  ……………………….ευρώ χωρίς  ΦΠΑ, για την προμήθεια «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ», με ταυτόχρονη 
παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης, τρίμηνη μονομερής 
παράτασης με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και επιπλέον εννεάμηνη με τη σύμφωνη γνώμη 
της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, με δωρεάν παραχώρηση συνοδού 
εξοπλισμού.  

   

Θεσσαλονίκη  σήμερα  την ……………. του μήνα ……………………………..του έτους  ……………….,  ημέρα  της 
εβδομάδος  ……………………………., οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός μεν το Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, που εκπροσωπείται νόμιμα από την  Διοικήτρια του Νοσοκομείου, κα 
Παπαχριστοδούλου Βασιλική, και αφετέρου η εταιρεία 
……………………………………………………………………………………..ΑΦΜ………………………………τηλ……………………………….., 
fax:……………………………………… που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
/την………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

   Έχοντας υπόψη : 

 

α)Τις αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αναφορικά με την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού και της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» με συνοδό εξοπλισμό , για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 213.878,16 € 
με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη  από οικονομικής άποψης προσφορά, (συμφερότερη 
προσφορά) 

β) Την υπ΄ αριθμ. 32/2018 διακήρυξη.  

γ) Την  προσφορά της εταιρείας………………………………………………………………………………. 
δ) Τα από ……………………………………….σχετικά πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού με την πρόταση της 
για την κατακύρωση του. 
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ε) Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του πρώτου συμβαλλόμενου κατά την 
…………………………………………συνεδρίασή του (θέμα ………..ο), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού. 

στ) Την με αριθμ.:………… /2018 (ΑΔΑ:……………………………………) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  
ζ)Τις διατάξεις των Ν. 3329/05, και Ν 4412/2016. 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : 

Άρθρο 1ο 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, αναθέτει στο δεύτερο, την προμήθεια των ειδών που 
αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και την προσφορά της 
εταιρείας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

με ταυτόχρονη παραχώρηση ……………………………….  

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των εν λόγω ειδών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,  
ανέρχεται στο ποσό των ……………………………… ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24%  διαμορφώνεται 
σε …………………………………………… ευρώ 

Το Νοσοκομείο μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες του να προμηθευτεί κατά τη διάρκεια της ισχύος 
της σύμβασης των κατακυρωθέντων ειδών, ποσότητες, που θα καλύψουν της ανάγκες του.   

   Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ο οποίος για συντομία θα αναφέρεται στο εξής «χορηγητής», 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί τις αναγκαίες από το Ίδρυμα ποσότητες αυτών των ειδών με τους 
εξής όρους: 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης, τρίμηνη 
μονομερής παράτασης με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και επιπλέον εννεάμηνη με τη 
σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση χρήσης του 
δικαιώματος προαίρεσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν 
ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός από Πρόγραμμα Προμηθειών.  

Άρθρο 2 ο 

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  

(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) 

     Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

     Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδίδει στις αποθήκες του Νοσοκομείου με δικά του 
μεταφορικά μέσα και εργατικά, τα είδη που θα του δοθούν με έγγραφη ή τηλεφωνική παραγγελία, στις 
αντίστοιχες ποσότητες που θα παραγγελθούν και μέσα στο χρόνο που θα οριστεί κάθε φορά, και που δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.  

Τα είδη θα πρέπει να φέρουν άδεια κυκλοφορίας από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς 
ελέγχου ποιότητας  και να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα CE και  ISO και της Υπουργικής απόφασης 
ΔΥ8δ/οικ/3607/892 ΦΕΚ 1060/Β/10-8-2001. 

Επίσης, θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, όπως αυτές αναγράφονται 
στην υπ΄αριθμ. 32/2018  διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί τα 
είδη από το ελεύθερο εμπόριο και σε βάρος του χορηγητή. 

Τα παραδιδόμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα συνοδεύονται απαραίτητα από τιμολόγια ή 
δελτία αποστολής στα οποία θα αναγράφονται εκτός της εμπορικής ονομασίας του είδους, του κωδικού 
εμπορίου, της ποσότητας και της τιμή αυτού : 

α) Ο κωδικός φαρμακείου. 
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β) Ο κωδικός εξέτασης. 

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη επισυναπτόμενη κατάσταση. 

 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
το Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την 
εκτέλεση της προμήθειας. 

  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

 Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 

Άρθρο 3ο 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ,με ευθύνη και έξοδα δικά του, να παραδώσει και να εγκαταστήσει στο 
Νοσοκομείο για δωρεάν χρήση για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης όλο τον εξοπλισμό που 
αναφέρει στην αναλυτική περιγραφή διεξαγωγής των εξετάσεων της προσφοράς του, έτσι ώστε να μην 
απαιτείται από το Νοσοκομείο ο οποιοσδήποτε επιπρόσθετος εξοπλισμός για τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων αυτών, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. Η παραλαβή των μηχανημάτων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή  παραλαβής που θα 
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδόσει  τα σχετικά πρωτόκολλα  παραλαβής και καλής 
λειτουργίας. 

Ο χορηγητής υποχρεούται Επίσης ο χορηγητής υποχρεούται να ειδοποιήσει το Νοσοκομείο για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το συνοδό εξοπλισμό τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα.  

       
Άρθρο 4ο 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Α) Συνοδού εξοπλισμού : 

     Ειδική Επιτροπή του Νοσοκομείου θα ορισθεί από το Διοικητή του Ιδρύματος με έργο την παραλαβή 
του συνοδού εξοπλισμού, των παραστατικών που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5ο Παράγραφος 1 
της παρούσης σύμβασης. Η  Επιτροπή θα συντάξει και τα  σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και καλής 
λειτουργίας. 

     Πριν γίνει η παραλαβή του διατιθέμενου μηχανήματος, θα πρέπει να δοκιμασθεί σε δουλειά ρουτίνας 
για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες και ίσως περισσότερες αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία μας.  

Β) Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων : 

   Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του 
Νοσοκομείου, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα και λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει τα 
σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής. 

  Σε περίπτωση απόρριψης από την επιτροπή είδους, εάν μεν η απόρριψη είναι ομόφωνη, ο 
χορηγητής δε δικαιούται να ζητήσει την γνώμη τρίτου, εάν δε το είδος απορριφθεί κατά πλειοψηφία, για 
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τη διαφωνία επιλαμβάνεται ο Διοικητής του Νοσοκομείου και η  λύση  που δίνεται από αυτόν,  είναι και η  
οριστική. 

   Τα απορριφθέντα είδη, ο χορηγητής, υποχρεούται να αντικαταστήσει μέσα στην τασσόμενη, από 
την επιτροπή, προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από πέντε ( 5 ) ημέρες από την 
απόρριψη. 

   Η παραλαβή των απορριφθέντων ειδών γίνεται αμέσως από τον χορηγητή, το δε Νοσοκομείο δε 
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν, από οποιαδήποτε αιτία μερική ή ολική, απώλεια, καταστροφή ή φθορά 
αυτών σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής τους. 

   Για τις απορρίψεις ειδών η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό επί του οποίου ο χορηγητής ή ο 
αντιπρόσωπος αυτού μπορεί να σημειώσει τις τυχόν υπάρχουσες αντιρρήσεις του και η επιτροπή τις 
αντιπαρατηρήσεις της. 

   Τα πρακτικά απόρριψης υπογράφονται από την επιτροπή και τον χορηγητή ή τον αντιπρόσωπό 
του. Άρνηση δε αυτών να υπογράψουν σημειώνεται από την επιτροπή σε αυτά. 

   Επί χημικής εξέτασης ή πραγματογνωμοσύνης που δεν επιβεβαιώνει την καλή ποιότητα του 
είδους, ο χορηγητής υποχρεούται όπως εντός πέντε ( 5 ) ημερών από της λήψης της ανακοίνωσης, να 
αντικαταστήσει την υπόλοιπη ποσότητα που απομένει στην αποθήκη, γιατί διαφορετικά θεωρείται 
εκπρόθεσμος εκτέλεσης παραγγελίας, ενώ το Νοσοκομείο από την πλευρά του δεν φέρει ευθύνη, για 
τυχόν καταστροφή μερικής ή ολικής του είδους από οποιαδήποτε αιτία αν δεν αντικατασταθεί εγκαίρως. 

   Όλα τα έξοδα τα οποία συνεπάγεται η εξέταση του είδους από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή 
πραγματογνώμονα (εμπειρογνώμονα), βαρύνουν τον χορηγητή μεν, εάν το αποτέλεσμα της εξέτασης 
αποδείξει ότι τούτο δεν ανταποκρίνεται προς το συμφωνηθέν, το Νοσοκομείο δε, εις την αντίθετη 
περίπτωση. 

 Το χορηγητή βαρύνει πάντοτε η αξία των λαμβανομένων για εξέταση δειγμάτων.  

 

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 
 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 

Άρθρο 5ο  

 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α. Ο χορηγητής υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή του άρθρου 4ου, με την πρώτη 
παράδοση των αντιδραστηρίων και τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν το διατιθέμενο απ’ 
αυτόν μηχάνημα: 
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-Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα της Σύμβασης από την ημερομηνία 
παραλαβής του συγκεκριμένου μηχανήματος με το συγκεκριμένο Εργοστασιακό Αριθμό (Serial Number), ο 
οποίος θα αναγράφεται σε εμφανές σημείο του μηχανήματος. 

- Εγχειρίδιο χρήσεως για κάθε αναλυτή στα Ελληνικά.  

Β.  

1) Κατά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας,  ο προμηθευτής υποχρεούται να 
επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος του, ή και ολόκληρο το σύστημα (μηχάνημα, 
όργανο, συσκευή) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

       2) Ο Συντηρητής του χορηγητή υποχρεούται να προσέρχεται προς αποκατάσταση της κάθε είδους 
βλάβης μετά από τηλεφωνική  ειδοποίηση των αρμοδίων του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή εντός 
δύο ωρών. 

Τα αίτια της βλάβης και η πιστοποίηση των χρονικών ορίων θα προκύπτουν: 

Α. από το βιβλίο συντήρησης που θα παραμένει στο  Εργαστήριο δίπλα από κάθε μηχάνημα και θα ανήκει 
στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, όπου ο χρήστης περιγράφει το είδος του προβλήματος ή της βλάβης, 
την ημερομηνία και την ακριβή ώρα συμβάντος και ο τεχνικός  στην δίπλα σελίδα απαντά  για το είδος των 
ενεργειών πού έγιναν ,την ακριβή ώρα αποκατάστασης και παράδοσης του μηχανήματος σε λειτουργία  
και 

Β. από το δελτίο τεχνικού ελέγχου του χορηγητή που θα προσυπογράφεται από εκπρόσωπο του τμήματος 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  και του Εργαστηρίου του Νοσοκομείου.  

Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα, αρχίζει από τη στιγμή της τηλεφωνικής  ειδοποίησης των 
αρμοδίων του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει με την παράδοση του 
συστήματος σε λειτουργία. 

Το μέγιστο διάστημα εκτός λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 6 ώρες, άλλως ο 
χορηγητής θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας 60 ευρώ./ώρα επιπλέον καθυστέρησης, ως τις 
πρώτες 24 ώρες. Αν το μηχάνημα παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την παρέλευση το πρώτου 24ώρου, η 
ποινική ρήτρα διπλασιάζεται ( 120 ευρώ/ώρα καθυστέρησης).  

Πέραν της ποινικής ρήτρας, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει και το ποσόν που τυχόν το 
Νοσοκομείο θα επιβαρυνθεί για την εκτέλεση των εξετάσεων σε άλλο εργαστήριο, έναντι των αντίστοιχων 
παραστατικών χρέωσης. 

Οι ως άνω υποχρεώσεις του χορηγητή ισχύουν εφόσον η βλάβη που έθεσε εκτός λειτουργίας το 
μηχάνημα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου. 

Άρθρο 6ο 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο χορηγητής  έχει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου πάνω στη 
λειτουργία των μηχανημάτων, οργάνου ή συσκευής, χωρίς την επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

Επίσης,  ο χορηγητής υποχρεούται να επιδείξει και να εκπαιδεύσει έναν τουλάχιστον Τεχνικό του 
Νοσοκομείου στην λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων, σύμφωνα με τα εργοστασιακά 
προγράμματα εκπαίδευσης τεχνικών. 

Την πλήρη ευθύνη της συντήρησης θα τη φέρει ο χορηγητής. 

άρθρο 7ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
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  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται για το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή 
άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή, μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και μετά τη θεώρησή του από την 
αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά 
στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία 
για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 
 Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 
του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 
 Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων. 
 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο 
καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 
 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 
 α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού,  
β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του 
Προμηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και 
γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016.  
 Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).  
 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Αναθέτουσας Αρχής. 
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και επιπλέον με τα έξοδα μεταφοράς και 
φορτοεκφόρτωσης των ειδών, της διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης εφόσον το αποτέλεσμα αυτής 
απέδειξε, ότι το είδος που εξετάσθηκε, δεν ανταποκρίνεται με το συμφωνηθέν. 
 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
 α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
 β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 γ)Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 
 δ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία 
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας 
σύμβασης, πρό φόρων και κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος 
προεραίσεως, πρό φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω 
σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 
της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  
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άρθρο 8ο 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 
 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
 Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από 
την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
 Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 
 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

άρθρο 9ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

 Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
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Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

άρθρο 10ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 Ο Προμηθευτής του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά 
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 
υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. 

 Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια …..[τόπος αναθέτουσας αρχής]….., εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

άρθρο 11ο 

                                                           ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

άρθρο 12ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

 α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

 β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της υπ΄αριθμ. …./2018 διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

 γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με 
απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
άρθρο 13ο 

ΛΟΙΠΑ 
 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016 

  Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο χορηγητής κατέθεσε εγγυητική επιστολή αριθμός 
……………………….του……………………… ποσού ………………………… ευρώ με ισχύ μέχρι της επιστροφή της,  η 
οποία  και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

  

Για τα παραπάνω  συντάχθηκε αυτή η Σύμβαση εις τριπλούν και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και 
υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

          Για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ               Για τον ανάδοχο 

     Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ                               (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – ΕΕΕΣ  

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμηθειών (ΕΕΕΠ ) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα 

Σιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται 
αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη 
συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Αριθμός της προκήρυξης 

32/2018 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 

- 

URL της ΕΕ 

National Official Journal 

- 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν 
δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να 
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Επίσημη ονομασία: 

Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Χώρα: 

Ελλάδα 

Type of procedure 

Open procedure 

Τίτλος: 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Σύντομη περιγραφή: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» A) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ B) ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ Γ) ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) ΕΤΟΥΣ 2014, ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 213.878,16 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
24% (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 172.482,39 € , ΦΠΑ: 41.395,77 €). 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα (εάν υπάρχει): 

32/2018 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
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Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
- 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
- 
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 
- 
 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
- 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 
- 
 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι  
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 
 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος  
προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
- 
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 
- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς. 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
προμήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 
- 
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 
- 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
 
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 
Όνομα 
- 
Επώνυμο 
- 
Ημερομηνία γέννησης 
- 
Τόπος γέννησης 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
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- 
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
- 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …): 
- 
Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 
τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,  σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα 
από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε 
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές 
υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών. 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για 
κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 
 οικονομικός φορέας 
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα). 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων: 
- 
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 
κατηγορία υπεργολάβων). 
 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του 
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του 
αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Υπάρχει 
τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 
κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
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περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Υπάρχει 
τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 
κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του 
ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
οινωνικής ασφάλισης 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Καταβολή φόρων 
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Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα 
στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των  
εδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι 
άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
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- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 

-ο  
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό 
δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού 
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού 
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να  εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διακανονισμός με τους πιστωτές  
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να  εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
 Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
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- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
 Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
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- 
Εκδότης 
- 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε 
ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα 
αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη 
καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονομικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
σύναψης της σύμβασης; 
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι 
αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα  ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 
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2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται 
με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής  
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο 
εξής: 
Έτος 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Έτος 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Έτος 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Έτος 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Έτος 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
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- 
Εκδότης 
- 
Σύσταση οικονομικού φορέα 
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης 
των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα: 
Προσδιορίστε 
- 
Ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων 
Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι 
το εξής: 
Ποσό 
- 
--- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν υπάρχουν, οι οποίες 
ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής  
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου τύπου Μόνο για τις 
συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας 
έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
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- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τους ακόλουθους 
τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό 
προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 
αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, 
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ. 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας 
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα 
για την εξασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης: 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
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Ποσοστό υπεργολαβίας 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει 
αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 
χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
Προσδιορίστε 
- 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με πιστοποίηση γνησιότητας 
Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, καθώς και πιστοποιητικά 
γνησιότητας όπου χρειάζεται. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας Θα 
είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι  
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Λήξη 
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια 
επιλογής υποψηφίων 
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
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Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να 
περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα: 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 
II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
έχουν ήδη στην  κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ......................................................... 
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, 
ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει  πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
 
Ημερομηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή 57 παρά 
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