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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999432325 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 49 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 546 42 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο 231 3312229 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promithies@ippokratio.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Αννέτα Γκοντίνου 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.ippokratio.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ  και ανήκει στo Υπουργείο Υγείας. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  παροχή υπηρεσιών υγείας. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ Ιπποκράτειο, 

Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642, Θεσσαλονίκη, και την προαναφερθείσα ιστοσελίδα www.ippokratio.gr

   
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.  

 

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 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2022,2023 και 2024 του Φορέα. 
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Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  4873/20-10-2022 [ΑΔΑ: ΩΧΚΜ469067-

ΕΚ8] για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε 

α/α 4873 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα 

Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, καθώς και η Απόφαση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης  με αρ. 

πρωτ. 47788/21-10-2022 [ΑΔΑ: 9ΞΤΧΟΡ1Ο-88Π]  για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει 

τα επόμενα οικονομικά έτη 2022,2023 και 2024 του ΜΠΔΣ για το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο. 

 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟ» 

με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για 

ένα (1) επιπλέον έτος, ετήσιου προϋπολογισμού 565.443,32€ με το ΦΠΑ (497.517,30 χωρίς Φ.Π.Α.) και 

1.130.886,64 (995.034,60€ χωρίς Φ.Π.Α.) για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της 

προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά). 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 33696100-6. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ Α  (α/α ΕΣΗΔΗΣ 156691): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΙΜΑΤΟΣ – (δεν απαιτείται συνοδός εξοπλισμός)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.449,40 € χωρίς 

Φ.Π.Α η οποία με ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 26.647,42 €. 

Α1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΑΚΑ Ή ΠΛΑΚΑ NACRYL. (ΠΙΝΑΚΑΣ Α1)  

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου 
Ποσότητα 

(τμχ) 
Εξετάσεις 

/τμχ 
 €/τμχ 

ΦΠΑ/τμχ 
(13%) 

 €/τμχ με 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ 

1 ‘Ελεγχος για αντιγόνο A  100 
(10ml) 

200 1,8 0,234 2,034 180,000 203,400 

2 ‘Ελεγχος για αντιγόνο B 100 
(10ml) 

200 1,8 0,234 2,034 180,000 203,400 

3 ‘Ελεγχος για τα αντιγόνα A και B με τον ίδιο 
αντιορό 

20 (10ml) 200 2,25 0,293 2,543 45,000 50,850 

4 ‘Ελεγχος για αντιγόνο D με blend IgG/IgM 
100 

(10ml)  200 4,5 0,585 5,085 450,000 508,500 

5 ‘Ελεγχος για αντιγόνο D με μονοκλωνικό IgM 2 (10ml)  200 3,5 0,455 3,955 7,000 7,910 

6 
Μάρτυρας για τον έλεγχο για αντιγόνο D με 

μονοκλωνικό IgM-ctl 
2 (10ml)  200 3,5 0,455 3,955 7,000 7,910 

7 ‘Ελεγχος για υποομάδες Α με λεκτίνη αντι-Α1 50 (5ml)  100 4,5 0,585 5,085 225,000 254,250 

8 ‘Ελεγχος για υποομάδες Α με λεκτίνη αντι-H 20 (5ml)  100 6,1 0,793 6,893 122,000 137,860 

9 ‘Ελεγχος για αντιγόνο RH2  (C-μεγάλο) 50 (5ml)  100 22,5 2,925 25,425 1.125,000 1.271,250 

10 ‘Ελεγχος για αντιγόνο RH4  (c-μικρό) 50 (5ml)  100 16 2,080 18,080 800,000 904,000 
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11 ‘Ελεγχος για αντιγόνο RH3  (E-μεγάλο) 50 (5ml) 100 13,7 1,781 15,481 685,000 774,050 

12 ‘Ελεγχος για αντιγόνο RH5 (e-μικρό) 50 (5ml)  100 22,8 2,964 25,764 1.140,000 1.288,200 

13 ‘Ελεγχος για αντιγόνο KEL1 (Kell) 50(5ml) 100 14,8 1,924 16,724 740,000 836,200 

       5.706,000 6.447,780 

Α2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
(ΠΙΝΑΚΑΣ Α2) 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου  Εξετάσεις  €/εξέταση 
ΦΠΑ 
(13%) 

 €/εξέταση 
με ΦΠΑ 

Σύνολο 
€ χωρίς 

ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ 

1 Αλβουμίνη (Bovine Albumine) 22% ή 30% 60 3,960 5,148 44,748 237,600 268,488 

2 
Ηλεκτρολυτικό διάλυμα χαμηλής ιοντικής 

ισχύος (Liss) 
200 0,680 8,840 76,840 136,000 153,680 

3 
Πολυδύναμος αντισφαιρινικός ορός  

(αντιδραστήριο Coombs): (αντι-IgG & αντι-C3d) 
100 0,252 0,819 7,119 25,200 28,476 

      398,800 450,644 

Α3. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α3) 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου Εξετάσεις  €/εξέταση 
ΦΠΑ/ 
(13%) 

 €/εξέτασ
η με ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο € με 
ΦΠΑ 

1 
Πλαστικά σωληνάρια RIA με βελόνα 

στο καπάκι 
30.000 0,214 0,028 0,242 6.420,000 7.254,600 

       6.420,000 7.254,600 

 
Α4.  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΤΥΠΟΥ NACRYL ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α4) 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου Τεμάχια 

€/ 

εξέταση 
ΦΠΑ/ 
(13%) 

€/εξέταση 
με ΦΠΑ 

Σύνολο 
€ χωρίς 

ΦΠΑ 
Σύνολο € 
με ΦΠΑ 

1 
Πλαστικά  φύλλα τύπου nacryl για  τυποποίηση 

ομάδων αίματος 1300 1,2 0,156 1,356 1.560,00 1.762,80 

  
  

  
  1.560,00 1.762,80 

 
Α5. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΟΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ σε ΕΡΥΘΡΑ με άμεση COOMBS (+) (ΠΙΝΑΚΑΣ Α5) 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου Ποσότητα 
(τμχ) 

 €/ 
τμχ 

ΦΠΑ/τμχ 
(13%) 

 €/τμχ με 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ 

1 Αντιδραστήριο (KIT) για αφαίρεση και προσρόφηση θερμών 
ερυθροκυτταρι-κών αυτοαντισωμάτων 1 398 51,740 449,740 398,000 449,740 

2 
Αντιδραστήριo κατάλληλο για την παρα-σκευή όξινου 
εκλούματος ερυθρών (acid elution) σε περιπτώσεις θετικής 
άμεσης Coombs.  

3 130  16,900 146,900 390,000 440,70 

3 
Αντιδραστήριο για επεξεργασία ερυθρών με θετική άμεση 
Coombs  προκειμένου να προσδιορισθεί ο φαινότυπος (EGA 
KIT) 

2 180 23,400 203,400 360,000 406,800 

4 Αντιδραστήριο για την προσρόφηση των ψυχρών 
αυτοαντισωμάτων  1 450 58,500 508,500 450,00 508,500 
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      1.598,00 1.805,74 

 
Α6. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α6) 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου 
Ποσότητα 

(τμχ) 
 €/τμχ 

ΦΠΑ/τμχ 
(24%) 

 €/τμχ με 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ 

1 
Ετικέτες  ακτινοβόλησης μονάδων αίματος και 
αιμοπεταλίων για χρήση με Gamma ή X-ray σε 
25 Gray 

800 1,7 0,408 2,108 1.360,00 1.686,40 

      1.360,000 1.686,40 

 
Α7. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΩΑΣΗ Η 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ για ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ και ΠΕΡΙΠΟΠΛΟΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ 
(DAT+)  -  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α7)  

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου Εξετάσεις 

 €/ 
ΦΠΑ      
(13%) 

 €/εξέταση 
με ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ Εξέταση 

1 
Κάρτες ομάδας ABO, Rhesus  (DVI- 2 κλώνοι),  Kell 

και φαινότυπου (C,c,E,e,Cw)  για ασθενείς 30 13,7 1,781 15,481 411 464,43 

2 
Κάρτες ομάδας ABO, Rhesus (DVI+/DV- 2 κλώνοι), 
Kell και φαινότυπου (C,c,E,e,Cw)  για αιμοδότες 10 15,2 1,976 17,176 152 171,76 

3 
Κάρτες ομάδας Kidd-Duffy-S (Jka, Jkb, Fya, Fyb, S 

και s)   20 17,35 2,2555 19,6055 347 392,11 

4 
Κάρτες    με   2 κλώνους φαινότυπου Rhesus 

(C,c,E,e,)  και Kell 10 12 1,56 13,56 120 135,6 

   
  

  
1.030,00 1.163,90 

 
Α8. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡIA ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΩΓΗ 
DARATUMUMAB 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου Ποσότητα 
(τμχ)  €/τμχ 

ΦΠΑ/τμχ 
(13%) 

 €/τμχ με 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ 

1 

Παράγοντας αδρανοποίησης του αντί-CD38 
αντισώματος για τη δοκιμασία συμβατότητας 
ασθενών με Πολλαπούν Μυέλω-μα που βρίσκονται 
σε θεραπευ-τική αγωγή με Daratumumab 
(μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα έναντι του αντιγόνου 
CD38). 

7 735 95,55 830,55 5145,00 5831,85 

2 
Θετικός μάρτυρας για τον παράγοντα 
αδρανοποίησης του αντι-CD38 αντισώματος 

3 77,20 10,036 87,236 231,60 261,708 

      5.376,60 6.075,56 

 
ΤΜΗΜΑ Β  (α/α ΕΣΗΔΗΣ 172673): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ COOMBS ME ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ 
ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 274.761,46 € χωρίς Φ.Π.Α  
η οποία με ΦΠΑ 13% διαμορφώνεται σε 310.480,43 €. 

Β.3 ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΙΚΡΟΣΤΗΛΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β3) 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου  Εξετάσεις 
 €/εξέτασ

η 
ΦΠΑ/ 
(13%) 

 €/εξέταση 
με ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο € με 
ΦΠΑ 
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1 ΠΛΗΡΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕ 2 D 7.000 3,2 0,416 3,616 22.400,00 25.312,00 

2 ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ KELL 14.000 4,3 0,559 4,859 60.200,00 68.026,00 

3 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΜΑΔΑ 6.900 1,177 0,153 1,330 8.121,30 9.177,07 

4 ΟΜΑΔΑ ΑΒΟ 23.600 1,6 0,208 1,808 37.760,00 42.668,80 

5 ΠΛΗΡΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 14.000 3,81 0,495 4,305 53.340,00 60.274,20 

6 

ΕΜΜΕΣΗ COOMBS KAI ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 
ΜΕ 3 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ 

ΜΕ ΕΝΖΥΜΟ 2.400 4,4 0,572 4,972 10.560,00 11.932,80 

7 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 25.200 0,62 0,081 0,701 15.624,00 17.655,12 

8 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 25.200 1,6 0,208 1,808 40.320,00 45.561,60 

9 ΑΜΕΣΗ COOMBS 2.400 0,583 0,076 0,659 1.399,20 1.581,10 

10 DAT 120 3,25 0,423 3,673 390,00 440,70 

11 Anti-Fya 1.000 2,225 0,289 2,514 2.225,00 2.514,25 

12 Anti-Fyb 1.000 2,913 0,379 3,292 2.913,00 3.291,69 

13 Anti-S 125 2,257 0,293 2,550 282,13 318,80 

14 Anti-s 125 2,329 0,303 2,632 291,13 328,97 

15 Anti-Kpa 75 3,558 0,463 4,021 266,88 301,57 

16 Anti-Kpb  75 3,558 0,463 4,021 266,88 301,57 

17 Anti-cellano 75 3,558 0,463 4,021 266,88 301,57 

18 Anti-Lua 75 3,692 0,480 4,172 276,90 312,90 

19 Anti-Lub 75 3,692 0,480 4,172 276,90 312,90 

20 Du - Dweek 2.500 0,921 0,120 1,041 2.302,50 2.601,83 

21 Anti-Cw 150 2 0,260 2,260 300,00 339,00 

22 Anti-A1 75 1 0,130 1,130 75,00 84,75 

23 Anti-H 75 0,8 0,104 0,904 60,00 67,80 

24 Anti-Jka 500 3,109 0,404 3,513 1.554,67 1.756,77 

25 Anti-Jkb 500 3,109 0,404 3,513 1.554,67 1.756,77 

26 Anti-D (VI+) 75 1,03 0,134 1,164 77,24 87,29 

27 Anti-P1 75 4,107 0,534 4,641 308,03 348,07 

28 Anti-Lea 225 2,947 0,383 3,330 663,08 749,27 

29 Anti-Leb 225 2,947 0,383 3,330 663,08 749,27 

30 
0,8% ΕΡΥΘΡΑ 11 ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑ 11 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΝΖΥΜΟ 780 12,85 1,671 14,521 10.023,00 11.325,99 

      
274.761,46 310.480,43 

 

ΤΜΗΜΑ Γ  (α/α ΕΣΗΔΗΣ 172675): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ COOMBS ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 162.796,44€ χωρίς Φ.Π.Α η οποία με ΦΠΑ 13% 

διαμορφώνεται σε 183.959,98 € 

Γ3. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ3) 





 
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (33696100-6)  
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α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου  Εξετάσεις 
 €/       

εξέταση 
ΦΠΑ/              
(13%) 

 €/εξέταση          
με ΦΠΑ 

Σύνολο €         
χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο €              
με ΦΠΑ 

1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΒΟ/RΗ  9.000 3,170 0,412 3,582 28.530,000 32.238,900 

2 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΜΑΔΑ (REVERSE) ABO/RH D 5.000 1,270 0,165 1,435 6.350,000 7.175,500 

3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ RHESUS (C-c-E-
e-K-CW) 4.000 5,610 0,729 6,339 22.440,000 25.357,200 

4 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΒD/ABD 12.000 1,770 0,230 2,000 21.240,000 24.001,200 

5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΒΟ/RH D 
ΓΙΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ 2.000 3,900 0,507 4,407 7.800,000 8.814,000 

6 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ME ΕΠΩΑΣΗ 
ΣΤΟΥΣ 37C ΜΕ LISS με Κάρτες με 
ενσωματωμένο μονοδύναμο  αντιδραστήριο 
anti-IgG 

576 1,140 0,148 1,288 656,640 742,003 

7 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ME ΕΠΩΑΣΗ 
ΣΤΟΥΣ 37 C  ΜΕ LISS 12.000 1,140 0,148 1,288 13.680,000 15.458,400 

8 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΩΑΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 24 C ΜΕ NACL 600 1,140 0,148 1,288 684,000 772,920 

9 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΜΕΣΟΥ COOMBS (IGG-C3D) 120 4,300 0,559 4,859 516,000 583,080 

10 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 3 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ  2.400 2,400 0,312 2,712 5.760,000 6.508,800 

11 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 3 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΠΑΪΝΗ 

2.400 2,400 0,312 2,712 5.760,000 6.508,800 

12 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥ-ΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙ-ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 11 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ  1.200 9,500 1,235 10,735 11.400,000 12.882,000 

13 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥ-ΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙ-ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 11 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΠΑΙΝΗ 

1.200 9,500 1,235 10,735 11.400,000 12.882,000 

14 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ 
P1-LEA-LEB-LUA-LUB 180 12,410 1,613 14,023 2.233,800 2.524,194 

15 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ 
CELLANO-KPA-KPB-JKA-JKB 180 12,410 1,613 14,023 2.233,800 2.524,194 

16 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ 
M-N-S-s-FYA-FYB 180 11,900 1,547 13,447 2.142,000 2.420,460 

17 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Κ CELLANO 200 2,050 0,267 2,317 410,000 463,300 

18 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ FYA 720 2,650 0,345 2,995 1.908,000 2.156,040 

19 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ FYB 720 2,650 0,345 2,995 1.908,000 2.156,040 

20 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ S ΜΕΓΑΛΟΥ 200 2,650 0,345 2,995 530,000 598,900 

21 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ s ΜΙΚΡΟΥ 200 2,650 0,345 2,995 530,000 598,900 

22 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ M 200 1,750 0,228 1,978 350,000 395,500 

23 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ N 200 1,750 0,228 1,978 350,000 395,500 

24 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ P1 72 1,850 0,241 2,091 133,200 150,516 

25 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ  JKA 720 2,500 0,325 2,825 1.800,000 2.034,000 

26 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ JKB 720 2,500 0,325 2,825 1.800,000 2.034,000 

27 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ LEA 144 2,500 0,325 2,825 360,000 406,800 





 
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (33696100-6)  
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28 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ LEB 144 2,500 0,325 2,825 360,000 406,800 

29 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ LUA 720 2,500 0,325 2,825 1.800,000 2.034,000 

30 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ LUB 72 2,500 0,325 2,825 180,000 203,400 

31 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ KPA 720 2,500 0,325 2,825 1.800,000 2.034,000 

32 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ KPB 72 2,500 0,325 2,825 180,000 203,400 

      157.225,440 177.664,75 

 
Γ4. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ 
ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΛΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ4) 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου  Εξετάσεις  €/               
εξέταση 

ΦΠΑ/                
(13%) 

 €/εξέταση     
με ΦΠΑ 

Σύνολο €         
χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο €               
με ΦΠΑ 

1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ RH D ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 60 45,380 5,899 51,279 2.722,80 3.076,764 

2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΜΕΣΟΥ COOMBS(IGG-IGA-IGM-C3C-C3D 120 9,950 1,294 11,244 1.194,00 1.349,220 

3 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΕΣΟΥ COOMBS IGG DILUTION 12 16,650 2,165 18,815 199,80 225,774 

4 ΥΠΟΚΛΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΟΥ COOOMBS ΙGG1-IGG3 24 33,000 4,290 37,290 792,00 894,960 

5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΝΤΙΗΠΑΡΙΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 24 27,600 3,588 31,188 662,40 748,512 

      5.571,00 6.295,23 

 

ΤΜΗΜΑ Δ  (α/α ΕΣΗΔΗΣ 172678): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α η οποία με ΦΠΑ 
13% διαμορφώνεται σε 9.605,00€. 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου Εξετάσεις  €/εξέταση 
ΦΠΑ/εξετ 

(13%) 
 €/εξετ. 
με ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ 

1 Γενική αίματος 8.500 1 0,130 1,130 8.500,00 9.605,00 

       8.500,00 9.605,00 

 

ΤΜΗΜΑ Ε (α/α ΕΣΗΔΗΣ 172748): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

28.010,00€ χωρίς Φ.Π.Α. πλέον ΦΠΑ 24% 34.732,40€. 

 

Ε1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ε1) 

α/α Περιγραφή  Εξετάσεις  €/εξέταση 
ΦΠΑ/εξε
τ (24%) 

 €/εξετ. 
με ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ 

1 ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ  30.000 0,8 0,192 0,992 24.000,00 29.760,00 

            24.000,00 29.760,00 

Ε2. ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ε2) 

α/α Περιγραφή  Εξετάσεις  €/εξέταση ΦΠΑ/εξετ 
(24%) 

 €/εξετ. με ΦΠΑ Σύνολο € χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο € με ΦΠΑ 

1 ΚΥΒΕΤΕΣ Hb 10.000 0,36 0,0864 0,4464 3.600,00 4.464,00 

            3.600,00 4.464,00 

Ε3. ΣΚΑΡΦΙΣΤHΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΓΙΑ ΛHΨΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟY ΑIΜΑΤΟΣ 





 
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (33696100-6)  
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α/α Περιγραφή  Εξετάσεις 
 €/ 

εξέταση 

ΦΠΑ/εξετ 
(24%) 

 €/εξετ. με 
ΦΠΑ 

Σύνολο € χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο € με 
ΦΠΑ 

1 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10.000 0,041 0,00984 0,05084 410,00 508,40 

            410,00 508,40 

 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για όλα τα τμήματα, είτε για ορισμένα μόνο τμήματα, υπό την προϋπόθεση 

να αφορούν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, του συνόλου των ειδών ή του ενός μόνο 

τμήματος. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των τμημάτων που μπορεί να προσφέρει ο συμμετέχων. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 497.517,30€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με 

ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 565.443,32€ για ένα (1) έτος και 995.034,60€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με ΦΠΑ 

διαμορφώνεται σε 1.130.886,64€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, 

για το σύνολο των ποσοτήτων, 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.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη τιμή). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

I  της παρούσας διακήρυξης.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ή σε περίπτωση που η 

συνολική ποσότητα της σύμβασης εξαντληθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, μέχρι εξάντλησης 

της συνολικής συμβατικής ποσότητας αυτής. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για 

ένα επιπλέον έτος, με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου. 

 

 

 





 
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (33696100-6)  
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 
 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  
 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 
το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 
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 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 
 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
 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», 
 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
 του ν. 2988/2001 (ΦΕΚ 256 Α/2-11-2001) αρ. 7 «Διαγωνισμός με προσφορά τιμής ανά εξέταση ή 

πράξη» 
 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  
 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 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. 

 του ν. 4782/2021 (Α΄ 376), «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερα ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς άμυνας και της ασφάλειας 
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 
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Αποφάσεις : 
 την υπ΄αριθμ.Β1β/οικ.42090/8-6-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1772/β/17-6-2016) «Παροχή 

εξουσιοδότησης του Υπουργού Υγείας στους Διοικητές των ΔΥΠΕ για την έγκριση ανάληψης 
υποχρεώσεων που θα βαρύνουν τα επόμενα οικονομικά έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής Νοσοκομείων και ΔΥΠΕ». 

 την με αρ. 57654/23-05-2017 (αρ. φύλλου 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 

 -την με αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & 
Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

 την υπ΄ αριθ. 4972/6-10-2016 Ανακοίνωση της ΕΠΥ: «Τα δημόσια νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς 
υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007 οφείλουν να διενεργούν, έως τον καθορισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.4412/2016 φορέων διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισμών σε 
επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ) τις προμήθειές τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ και 
τηρώντας τα οριζόμενα στο νόμο αυτό.» 

 το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 30119/06-10-2016 έγγραφο της 4ης Δ.Υ.Πε. με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’ 
αριθμ. πρωτ.: 4690/15-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ όπου αναφέρεται ότι με την ισχύ του νέου Ν. 
4412/2016 η ΕΠΥ δεν είναι πλέον αρμόδια για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που 
εκπονούνται ή καθορίζονται από τους φορείς της παρ. 1, του άρθρου 9 του Ν. 2580/2007. 

 Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 18η/29-06-2022 
συνεδρίασή του (θέμα 39ο) [ΑΔΑ: 92ΔΟ469067-ΑΒ6], με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα 
προμηθειών έτους 2022, συνολικού ύψους 14.862.006,92€ και στον οποίο εντάσσεται ο εν λόγω 
διαγωνισμός. 

 Tην απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 21η/31-08-2022 
συνεδρίασή του (θέμα 54ο) [ΑΔΑ: ΨΚΟΛ469067-ΦΜ9], με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών και η διενέργεια Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το αρθ. 27 του Ν. 4412/2016,  για την προμήθεια 
«Αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος (CPV: 33696100-6)» για ένα (1) έτος με 
δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 497.517,30€ 
χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 565.443,32€ για ένα (1) έτος και 995.034,60€ χωρίς 
Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 1.130.886,64€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος της προαίρεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά). 

 Την υπ’ αριθμ. 4873/20-10-2022 [ΑΔΑ:ΩΧΚΜ469067-ΕΚ8] απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 

 Την υπ’ αριθμ. 47788/21-10-2022 [ΑΔΑ: 9ΞΤΧΟΡ1Ο-88Π] απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που θα 

βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ για το Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο». 

 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28-11-2022 και ώρα 18:00. 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

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

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr) η οποία είναι προσβάσιμη την 01-12-2022 , ημέρα Πέπμτη  και ώρα 11.00 π.μ.. 

 
1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικoύς Αύξοντες Αριθμούς:   

156691 - ΤΜΗΜΑ Α, 172673 - ΤΜΗΜΑ Β, 172675 – ΤΜΗΜΑ Γ, 172678 – ΤΜΗΜΑ Δ, 172748 – ΤΜΗΜΑ Ε 

και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα στις εφημερίδες:  

1. ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 

2. ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 

άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL):  www.ippokratio.gr  στη διαδρομή : Νέα και ανακοινώσεις ► Διαγωνισμοί-προμήθειες 

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, 
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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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ.23/2022 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

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), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10  ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή 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 τέσσερις (4) 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, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής.  
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Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 

«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

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 τέσσερις (4) 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 που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν 

συνταχθεί μόνο από την ελληνική . Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 

σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 

με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 

δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 

απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική.  

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 ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
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παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 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 Τ.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 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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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 περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Συνημμένα Υποδείγματα του Παραρτήματος V 

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

την εγκυρότητά τους. 

Προς διευκόλυνση της αναθέτουσας αρχής για τη διαπίστωση της ως άνω εγκυρότητας παρακαλούνται οι 

οικονομικοί φορείς να δηλώσουν στον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά (βλ. 

παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσης) τα στοιχεία επικοινωνίας του καταστήματος του εκδότης της εγγυητικής 

επιστολής που υποβάλλουν (αριθμός ή περιοχή καταστήματος, τηλέφωνο και e-mail αρμόδιου 

υπαλλήλου). 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 

της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 

κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 

δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
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της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 

στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 
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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 

τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 

σύμβαση. 

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 σε  ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας  του συνόλου των τμημάτων  για τα οποία 

υποβάλλεται η προσφορά μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων 

προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με το παράρτημα V αναλυτικά ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ A  : «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος (δεν απαιτείται συνοδός εξοπλισμός)», 

στο ποσό των  468,99€. 

ΤΜΗΜΑ B : «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με τη μέθοδο στηλών αιμοσυγκόλλησης 

με συνοδό εξοπλισμό», στο ποσό των 5.495,23€. 

ΤΜΗΜΑ Γ  : «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με τη μέθοδο γέλης με συνοδό 

εξοπλισμό», στο ποσό των 3.255,93€.  

ΤΜΗΜΑ Δ  : «Αντιδραστήρια Γενικής Αίματος με συνοδό εξοπλισμό», στο ποσό των 170,00€. 
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ΤΜΗΜΑ Ε : «Ιατρικά Αναλώσιμα», στο ποσό των 560,20€. 

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 28-12-2023, άλλως η προσφορά 

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

προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 

σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 

το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 

περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήματα:  

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 
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εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

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

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 

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

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

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 

2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 

(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 

(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

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

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 

του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 

άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

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

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας 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  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3  

α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι 

πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

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

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
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λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

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

περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

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

εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 2.2.9.2 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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 

σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 

από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 

ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 

περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 

την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
Κριτήρια Επιλογής 
2.2.4 Καταλληλότητα 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

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 διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2019, 2020, 2021 τουλάχιστον ίσο με την 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισμού των προσφερόμενων 

ειδών.  

Αν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές 

δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 

από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

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

οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν:   

α) τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των ετών 2019-2020-

2021, 

β)  το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που διαθέτουν, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο 

της ποιότητας, 

γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που  διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας, 

καθώς και τα μέσα μελέτης και έρευνας. 

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, EN, 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) Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει σήμερα) μεταφρασμένα στα 

ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα). 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 

διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 

Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 

εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

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 
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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. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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 δια του ΕΕΕΣ, 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 

2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 

105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

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

περίπτωση. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 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 ΙΙΙ, το οποίο 

ισοδυναμεί με 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 1.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 

και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 

στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 

απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 

ΕΕΕΣ. 
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Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 

από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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.http://www.eaadhsy.gr/http://www.hsppa.gr/ 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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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), στο οποίο 

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 

δήλωση συναίνεσης.  

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. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 

2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

 Τα παρακάτω αποδεικτικά μέσα ( Β.1. έως Β.8. ) θα κατατεθούν μόνο από τον προσωρινό 

ανάδοχο, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως 

αναφέρεται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). 

 
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, σύμφωνα με το άρθρο 80 του 
Ν.4412/2016  και  103 του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις παρ. 7 και 12 του αρθ. 43 του 
Ν. 4605/2019: 

1) για την παράγραφο 2.2.3.1 (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) απόσπασμα του σχετικού 

μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, με ημερομηνία έκδοσης εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή 

του, 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 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 2.2.3.1. 

2) για τις παραγράφους 2.2.3.2 (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016): 
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α) πιστοποιητικό (φορολογική ενημερότητα) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 

β) πιστοποιητικό (ασφαλιστική ενημερότητα) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  

γ) υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής  

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση 

απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται  αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ). Η υπεύθυνη δήλωση 

πρέπει να έχει ημερομηνία έως 3 μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

δ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει ημερομηνία έως 3 μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

3) για τις παραγράφους 2.2.3.4 περίπτωση β΄, (παρ. 4, περιπ. β’  του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 

προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 

η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 

το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 

Γ.Ε.Μ.Η. 

4) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού, η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 

5) για την παράγραφο 2.2.3.7,  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, η οποία 

να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν  

α) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης, με ημερομηνία έκδοσης έως 30 ημέρες από την υποβολή της προσφοράς. 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 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) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων για τα έτη 2019-2020-2021. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παρ. 2.2.5., οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν: 

 Οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς) ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των ετών 2019-

2020-2021, όπως αυτά έχουν αρμοδίως δημοσιευθεί, εφόσον η εταιρεία είναι υπόχρεη στην σύνταξη 

αυτών,  από τις οποίες προκύπτει το ύψος κύκλου εργασιών της επιχείρησης για την παροχή των ίδιων 

υπηρεσιών, κατά µέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα (2019,2020,2021), είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο µε την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού. 

  Εναλλακτικά σε περίπτωση που η εταιρεία δεν είναι υπόχρεη σύνταξης ισολογισμού, τότε προσκομίζει 

δηλώσεις Ε3, από τις οποίες να προκύπτει το ύψος του κύκλου εργασιών για τις τρεις οικονομικές 

χρήσεις 2019-2020-2021, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης 

των δραστηριοτήτων του, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του γενικού  κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, να είναι ίσο ή μεγαλύτερο µε το ύψος 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο 

μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί. 

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

Κατάλογο με Ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, όπου έχουν παράσχει τις ίδιες υπηρεσίες. 

Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ολοκλήρωσης ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και υπογραφεί 

αρμοδίως ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης, συνεργασίας και περάτωσης συμβάσεων αντίστοιχων 

υπηρεσιών από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η υπηρεσία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά όπως αυτά περιγράφονται και ζητούνται 

στις τεχνικές προδιαγραφές. Καθώς και:  

α) τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των ετών 2019, 2020, 

2021  
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β)  το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που διαθέτουν, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας, 

γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που  διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της 

ποιότητας, καθώς και τα μέσα μελέτης και έρευνας  

δ) κατάλογο αιμοδοσιών στις οποίες είναι εγκατεστημένος ο αναλυτής με σαφή αναφορά για το είδος 

των εξετάσεων που εκτελεί κατά περίπτωση 

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

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 

ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων όπως αυτά περιγράφονται και ζητούνται στις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 

την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 

οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 

σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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. Ειδικώς 

όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 

τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

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. Ειδικότερα, 

προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 

αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 

συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 

τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 

διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 

να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 

τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 

σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 

κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  
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Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους 

ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

τους, 

 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

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

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά), η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 

κριτηρίων. 

  
ΟΜΑΔΑ Α'  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
1. Αναλυτές  

α) Συμφωνία προσφοράς με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης  20% 
β) Απλότητα στον χειρισμό και την λειτουργία του οργάνου, αποδοτικότητα 
(αριθμός δειγμάτων, αριθμός εξετάσεων κλπ), ταχύτητα και αξιοπιστία 
(ακρίβεια, επαναληψιμότητα κλπ) λειτουργίας του οργάνου. 

20% 

 2. Αντιδραστήρια  

α) Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα (αναλυτές), 
αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων, ευχέρεια 
χρήσης. 

20% 

β) Διάρκεια χρήσεως - συνθήκες συντήρησης  5% 
γ) Συσκευασία (καταλληλότητα - σημάνσεις)  5% 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α'  70% 
ΟΜΑΔΑ Β'  

1) Εκπαίδευση προσωπικού - χειριστών για τους αναλυτές  15% 
2) Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εργασία για 
τους αναλυτές  

10% 

3) Χρόνος παράδοσης  5% 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β'  30% 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α'+ Β'  100% 

 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς 

όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η σταθμισμένη 

βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί 
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τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

Τ = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 

της προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το 

Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Αναλυτική 

περιγραφή του Αντικειμένου - Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας 

ποσότητας της προμήθειας ανά είδος/τμήμα.  

Κάθε Οικονομικός Φορέας, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά 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. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 

κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

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

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 

άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

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

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

ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

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

οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 

προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 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 μονάδας, τις προσφερόμενες 

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

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 

λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 

τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 

(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 

υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 

(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 

ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
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2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 

σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 

έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 

ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
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Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 

επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 

απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 

εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 

των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 

ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 

της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 

του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 

με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 

Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 

αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 

αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 

(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 

αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 

εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 

ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, ψηφιακά 

υπογεγραμμένο 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 

και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

γ) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο 

με την οποία θα δηλώνεται:  

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας  διακήρυξης. 
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 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 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 

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί. 

 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

 Δεσμεύεται, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 

αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 

επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 

ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 

θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

Η 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 Ι της 

διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

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

των προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι-Αναλυτική 

περιγραφή –Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 
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Ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά, τα παρακάτω στοιχεία, 

ψηφιακά υπογεγραμμένα : 

1. Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για την προσφερόμενη υπηρεσία 

(κείμενο που δημιουργείται από τον προσφέροντα) και Πίνακα Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος II. 

2. Υπεύθυνη δήλωση (α) για το χρόνο  ισχύος της προσφοράς, (β) ότι δύναται  να παρέχει τις υπηρεσίες 

της καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του 

Νοσοκομείου (γ) δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες της από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της 

σύμβασης και  (δ) δύναται να καλύψει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που προσφέρει.  

Η υπεύθυνη δήλωση, έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

προσφορών - δικαιολογητικών, υπογράφεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπο και δεν απαιτεί 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

3. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό - πιστοποιητικό  ζητείται από το Παράρτημα Ι των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. Ο προσφέρων πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να επισυνάψει στην 

συγκεκριμένη ενότητα της τεχνικής προσφοράς του και τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Διασφάλισης 

Ποιότητας (άρθρο 82 Ν. 4412/2016),  όπως αυτά ζητούνται στο Παράρτημα Ι των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της παρούσας 

4. Οικονομική προσφορά ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ. 

5. Πίνακα Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα II της παρούσας διακήρυξης, συμπληρωμένος 

σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να 

ακολουθήσει: 

 Στην στήλη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 Στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σημαίνει ότι, η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που 

σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς 

αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα. 

 Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου αναδόχου που έχει την μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό 

μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. 

 Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» καταγράφεται η παραπομπή σε ενότητα/παράγραφο/σελίδα της 

τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα καθώς και των απαραίτητων αποδεικτικών 

εγγράφων/δικαιολογητικών/prospectus. Τα κατατεθειμένα αποδεικτικά/ prospectus πρέπει να 

είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από την 

επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των 

οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα 

στοιχεία. 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  ΝΑΙ   
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6. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου 

(Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για 

όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην Ελληνική γλώσσα ή/και Αγγλική. 

7. Να γίνει υποχρεωτικά κατάθεση δειγμάτων. 

8. Να δοθεί πελατολόγιο όπως αυτό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα I της 

παρούσης Διακήρυξης. 

9. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση στο προσωπικό για την ασφαλή χρήση του 

συνοδού εξοπλισμού, όπως αυτό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος στο 

Παράρτημα I της παρούσης Διακήρυξης. 

10. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα παρέχει τεχνική κάλυψη του συνοδού εξοπλισμού δωρεάν, σε όλη τη 

διάρκεια του έτους α) άμεση αντικατάσταση καθώς και επισκευή της συσκευής σε περίπτωση βλάβης 

και β) μηνιαία προληπτική συντήρηση. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι δεσμεύεται και αποδέχεται όλους τους ειδικούς όρους της 

διακήρυξης. 

12. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου 

και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα 

αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής (συμφερότερη προσφορά), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένους τους πίνακες του Παραρτήματος, 

στους οποίους θα φαίνονται οι απαιτούμενες ποσότητες (αντιδραστηρίων, αναλωσίμων κλπ) 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 (αντιδραστηρίων, αναλωσίμων κλπ) διαιρούμενο με τον 

συνολικό αριθμό εξετάσεων που δηλώνονται στη κατάσταση. 

Το συνολικό ετήσιο κόστος ανά εξέταση, όλων των εξετάσεων  ανά τμήμα 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. 
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Η τιμή των θα δίνεται σε ευρώ ανά εξέταση, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 

είδους δαπανών για παράδοση των ειδών. (Πίνακας του παραρτήματος IV) 

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 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. 

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.   

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος.  Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   

Προσοχή! Στο ηλεκτρονικό σύστημα θα δοθεί  μία τιμή που θα αφορά στο σύνολο των εξετάσεων του 

τμήματος.  

Ο προσφέρων θα επισυνάψει την αναλυτική ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σύμφωνα με τους 

πίνακες του παραρτήματος  IV, στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” ψηφιακά  υπογεγραμμένη και 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σε 

μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

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 προσφορά θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής και  δ) η 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στο κεφάλαιο 1.3  της διακήρυξης 

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 καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 

κανονική. 





 
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (33696100-6)  
 

 
 

42

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 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. Σε περίπτωση 

αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 

φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 

ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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 παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 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 προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 

του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
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4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 

το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 

σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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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, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής 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» και 

του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την ημέρα  Πέμπτη 01-12-2022 και ώρα 11:00π.μ.. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 

σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 

είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 

προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 

ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 

της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.4 της παρούσας. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 

οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα 

με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης 

ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 

της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 

των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 

επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  

στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 

4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και 

κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που 

δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, 

με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή 

απόρριψή τους 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, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 

τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη 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. 
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Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 

κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 

ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 

διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 

Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 

διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 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.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 

αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 

παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 

εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 

ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 
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Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 

προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 

ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 

δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 

προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 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 (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 

μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 

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 με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 

την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (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 έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί 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 από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 

όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας. 
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Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα σε ποσοστό όχι μικρότερο 

του 80%, ή μεγαλύτερη κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% από την αρχικά ζητούμενη ποσότητα, 

σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

 
 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 

πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 

άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 

αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής 

κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 

με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 

324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και 

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 

έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 

από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
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η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 

για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 

διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 

διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 

καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 

βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 

εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 

ΑΚ. 

 
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 

39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 

Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 

παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 

προσφυγής.  

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 άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 

η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 

επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 

ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 

διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 

ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 

πράξης. 
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γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 

ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 

ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης 

της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει 

και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του 

οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 

αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 

προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 

αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 

δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 

αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 

κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 

Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 

απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 

παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 

ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 

διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 

εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 

δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 

προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 
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Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 

της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 

από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 

η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 

το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 

να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

 
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 της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 

δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 

αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 

κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

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 V 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.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 

συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 

της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 

τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

φόρτωσης ή παράδοσης ή ισχύς της σύμβασης, για διάστημα ενός (1) μήνα. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 

μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

[ή στην περίπτωση που οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται τμηματικά]: Αν οι 

υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 

καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία 

του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται 

προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση 

γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου.  

 
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.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

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. 

4.3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να 

τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της 

παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 

μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 

που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 

105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 

υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.. 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 

υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 

υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 

μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 

σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  
 
4.4 Υπεργολαβία 

Απαγορεύονται ρητώς οι υπεργολαβίες σε τρίτους.  

 
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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412 
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Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 

της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 

κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 

υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 

περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 

προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  
 
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 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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 

όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 

οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 

ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 

σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, πραγματοποιείται για το 

100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 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 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 τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του 

Προμηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και 

β) όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή 

5.1.2. 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:  
 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.  

 Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων-
Αρχής Εξέτασης Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
7 του ν. 4912/2022). 

 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού για τα την προμήθεια των ειδών. 
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 Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού 
παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3- 2009 ΚΥΑ σε 
εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.  

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
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 

συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 

δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 

203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 

ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

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 κήρυξής 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. 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
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προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 

μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 

την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 

που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 

συμβάσεις. 

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 πέντε τοις εκατό (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. 
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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 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), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 

σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 

διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 

προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 

οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

 
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 

από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 

ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 

διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από  Επιτροπή που θα ορίσει η 

Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 

και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 

άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 

συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 

παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

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. 
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6.2  Διάρκεια Σύμβασης 

6.2.1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) 

επιπλέον έτος  για το σύνολο των ποσοτήτων της Αναθέτουσας Αρχής. Η παρούσα σύμβαση θα παύσει 

αυτόματα να ισχύει με την υπογραφή σύμβασης σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. Ο προμηθευτής 

στερείται του δικαιώματος να ζητήσει αποζημίωση. 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
 
6.3   Παραλαβή Υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.3.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. 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 προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους 

τρόπο/ους:  

α. Με μακροσκοπική εξέταση. 

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 
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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 αναδόχου 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. 

6.3.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται σε, 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 

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 
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πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

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. 23/2022  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. 

β) Ο κωδικός εξέτασης. 

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη επισυναπτόμενη κατάσταση. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 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. 

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 

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 





 
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (33696100-6)  
 

 
 

64

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 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. 
6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα 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 της Διευθύντριας του εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη. 

Όλα τα αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία της προμήθειας και θα ελέγχονται επίσης 

και κατά τη διάρκεια της παραλαβής. 

 Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεώς του κι ενώ έχουν τηρηθεί οι 

προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεώς του, ο προμηθευτής θα υποχρεούται 

να προβεί σε αντικατάσταση της αλλοιωθείσας ποσότητας. 

6.4.1. 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. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Να γίνει υποχρεωτικά κατάθεση δειγμάτων για τις εργαστηριακές εξετάσεις που δεν απαιτείται συνοδός 

εξοπλισμός. 

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 

Δ/ντή του εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη. 

Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους 

προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. 
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6.6  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 

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. 
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6.7  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.7.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.7.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

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

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.7.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  (33696100-6) 

ΤΗΣ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” 

Γενικές Παρατηρήσεις: 

Λόγω: α) της ιδιαιτερότητας και της δυσκολίας του έργου που καθημερινά επιτελείται στην Αιμοδοσία και της 
σπουδαιότητας του για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και β) για την καλύτερη δυνατή και δίκαιη αξιολόγηση 
όλων των προσφορών των εταιρειών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

1. Η απαραίτητη σαφήνεια και ακρίβεια των αποτελεσμάτων στα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν στην 
διεξαγωγή των εξετάσεων στα εργαστήρια Αιμοδοσίας. 

2. Η μεγαλύτερη δυνατή οικονομία που προκύπτει όταν χρησιμοποιούνται ευρείας αποδοχής μέθοδοι και 
αντιδραστήρια, με καλή ως εκ τούτου απόδοση και με διεθνή βιβλιογραφική τεκμηρίωση. 

3. Η υπάρχουσα εμπειρία από τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων και η δυνατότητα μεγαλύτερης εμβάθυνσης, 
γεγονότα που δεν επιτρέπουν την εύκολη αλλαγή κάθε χρόνο τεχνικών και μεθόδων. 

4. Οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου (Υ4δ/οικ.2897/16-3-1994) και των Διεθνών  Οργανώσεων Υγείας που 
ορίζουν ότι: 

 ο αξιόπιστος και αποτελεσματικός έλεγχος του αίματος για την μετάγγιση να γίνεται με μεθόδους 
τελευταίας γενιάς που κυκλοφορούν στο εμπόριο βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων διαγνωστικών 
αλγόριθμων.  

 για τη διευκρίνιση δυσδιάγνωστων και αμφίβολων περιστατικών ανοσοαιματολογίας απαιτούνται δύο 
και συχνά τρεις ή και περισσότεροι μέθοδοι διαφορετικής αρχής. 

Δηλαδή για επιβεβαίωση αμφιβόλων  αποτελεσμάτων θα πρέπει να μπορούμε να προμηθευόμαστε αντιδραστήρια 
και από δεύτερη εταιρεία σύμφωνα με το υπ αριθμ πρωτ.Υ4δ/οικ.2897-16-3-94 του Υπουργείου  Υ.Π.Κ.Α . 
Σύμφωνα με τα παραπάνω  και λαμβάνοντας υπόψη: 
1) Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια αντιστοίχων  διαγωνισμών σε  

εφαρμογή προγενέστερων ΠΠΥΦΥ και κάλυπταν τις ανάγκες του Νοσοκομείου.  
2) Τον αριθμό των διενεργηθέντων εξετάσεων κατά το 2018 
3) Την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης νέων ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. 

Σημειώνεται ότι ο ανάστροφος προσδιορισμός ομάδων αίματος ABO τόσο των ασθενών όσο και των αιμοδοτών 
είναι υποχρεωτικός δια Νόμου. 
Συγκεκριμένα η συνολική αξία αναλύεται ως εξής:  

Α΄ Τμήμα:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ – (δεν απαιτείται συνοδός εξοπλισμός)  23.449,40 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 26.647,42 € συμπ/νου 
Φ.Π.Α. 13%.  

Β΄ Τμήμα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΗΛΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  274.761,46 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 
310.480,17 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%  

Γ΄ Τμήμα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ  ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ                 162.796,44€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 183.959,98 € 
συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%. 

Δ΄ Τμήμα: Αναλυτής Γενικής Αίματος, 8.500,000€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 9.605,000 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%. 
Συνολικά: 469.507,30€ χωρίς Φ.Π.Α.  ή 530.692,57 € συμπ/νου Φ.Π.Α.  13 % 

Ε’. Τμήμα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                  1) Αισθητήρες 
αναίμακτης μέτρησης αιμοσφαιρίνης και 2) Κυβέτες μέτρησης αιμοσφαιρίνης. 

Συνολικά: 28.010,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  ή, 34.732,40 € συμπ/νου Φ.Π.Α.  24 % 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 497.517,30€
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

1. Τα αντιδραστήρια πρέπει:  
 Να έχουν κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξεως .   
 Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής τους να μην έχει παρέλθει το 

1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής τους.   
 Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προς της λήξεως του και ενώ έχουν 

τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, υποχρεούται ο 
προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας.  

 Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου, όπου αυτό προβλέπεται.   
 Κατά την παράδοση να συνοδεύονται υποχρεωτικά από οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά.   
 Να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη σήμανση CE και οι τεχνικές προδιαγραφές να είναι 

σύμφωνες με τις Υπουργικές αποφάσεις, το ίδιο ισχύει και για τον συνοδό εξοπλισμό.   
 Nα είναι τελευταίας γενεάς, για όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους, και να έχουν επίπεδα 

ανιχνευσιμότητας σύμφωνα με τις τρέχουσες συστάσεις αρ.R (95) 15 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.   

 Να έχουν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα.  
2. Στις προσφερόμενες συσκευασίες απαραίτητα να αναγράφεται:  

 Η επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Ο προσφέρων οφείλει, με ποινή απόρριψης, να 
αναφέρει τη χώρα προέλευσης των αντιδραστηρίων και το εργοστάσιο κατασκευής.  

 Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να 
αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητα του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.  

 Ο κωδικός της παρτίδας και η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, ασφαλώς χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης.  

 Οι ενδεδειγμένες συνθήκες αποθήκευσης, προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 

 

TMHMA A΄ 

(Προϋπολογισμός: 26.647,42€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%) 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ – (δεν απαιτείται συνοδός εξοπλισμός) 

Α1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 
ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΑΚΑ Ή ΠΛΑΚΑ NACRYL. 
(ΠΙΝΑΚΑΣ Α1) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου Ποσότητα 
(τμχ) 

Εξετάσεις 
/τμχ 

€/τμχ ΦΠΑ/τμχ 
(13%) 

€/τμχ με 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ 

1 ‘Ελεγχος για αντιγόνο A  100 (10ml) 200 1,8 0,234 2,034 180,000 203,400 

2 ‘Ελεγχος για αντιγόνο B 100 (10ml) 200 1,8 0,234 2,034 180,000 203,400 

3 
‘Ελεγχος για τα αντιγόνα A και B με 

τον ίδιο αντιορό 
20 (10ml) 200 2,25 0,293 2,543 45,000 50,850 





 
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (33696100-6)  
 

 
 

69

4 ‘Ελεγχος για αντιγόνο D με blend 
IgG/IgM 

100 (10ml) 200 4,5 0,585 5,085 450,000 508,500 

5 ‘Ελεγχος για αντιγόνο D με 
μονοκλωνικό IgM 

2 (10ml) 200 3,5 0,455 3,955 7,000 7,910 

6 Μάρτυρας για τον έλεγχο για 
αντιγόνο D με μονοκλωνικό IgM-ctl 

2 (10ml) 200 3,5 0,455 3,955 7,000 7,910 

7 
‘Ελεγχος για υποομάδες Α με λεκτίνη 

αντι-Α1 50 (5ml) 100 4,5 0,585 5,085 225,000 254,250 

8 
‘Ελεγχος για υποομάδες Α με λεκτίνη 

αντι-H 20 (5ml) 100 6,1 0,793 6,893 122,000 137,860 

9 ‘Ελεγχος για αντιγόνο RH2           (C-
μεγάλο) 

50 (5ml) 100 22,5 2,925 25,425 1.125,000 1.271,250 

10 
‘Ελεγχος για αντιγόνο RH4            (c-

μικρό) 50 (5ml) 100 16 2,080 18,080 800,000 904,000 

11 
‘Ελεγχος για αντιγόνο RH3           (E-

μεγάλο) 50 (5ml) 100 13,7 1,781 15,481 685,000 774,050 

12 
‘Ελεγχος για αντιγόνο RH5            (e-

μικρό) 50 (5ml) 100 22,8 2,964 25,764 1.140,000 1.288,200 

13 ‘Ελεγχος για αντιγόνο KEL1 (Kell) 50(5ml) 100 14,8 1,924 16,724 740,000 836,200 

       5.706,000 6.447,780 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης (και κατά την παραλαβή τους στην Αιμοδοσία να υπάρχει χρονικό 
περιθώριο χρήσης τουλάχιστον ενός έτους). 

1. Να δίνουν αντίδραση σε χρόνο μικρότερο των 2 λεπτών. 
2. Να μην παρατηρείται ίζημα, παρουσία σωματιδίων ή σχηματισμός πηκτώματος κατά τον οπτικό 

έλεγχο. 
3. Να μην προκαλούν ανοσοαιμόλυση ή σχηματισμό στηλών  (rouleaux) ερυθροκυττάρων. 
4. Να μη προκαλούν διασταυρούμενες αντιδράσεις ή φαινόμενο προζώνης. 
5. Να έχουν υψηλή συγγένεια, ειδικότητα και ευαισθησία ώστε να ανιχνεύονται ομάδες με χαμηλό 

αριθμό αντιγονικών επιτόπων. Να είναι απαλλαγμένα μη ειδικών αντισωμάτων, ώστε να 
αποφεύγονται ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 

6. Να δίνουν σαφείς αντιδράσεις με ερυθροκύτταρα που παρουσιάζουν εξασθενημένη έκφραση 
του/(των) αντίστοιχου (-ων) αντιγόνου(-ων). 

7. Τα αντιδραστήρια χωρίς αραίωση να δίνουν αντιδράσεις 3-4+ με εναιώρημα  ερυθροκυττάρων 3% σε 
φυσιολογικό ορό σε θερμοκρασία δωματίου. 

8.  Ειδικότερα, για τον έλεγχο των αντιγόνων Α, Β, ΑΒ να είναι μονοκλωνικά και αυστηρώς κατάλληλα  
για slide test.  Να αναφερθεί ο τίτλος.   
To αντι-AB να μπορεί να ανιχνεύσει και όλες τις ασθενείς υποομάδες (weak A groups), 
συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας Ax. 

9. Αντιδραστήρια για το αντιγόνο Β στο σύστημα ΑΒΟ,  να μη δίνουν ψευδώς θετική αντίδραση λόγω 
επίκτητου Β. Να αναφερθεί ο τίτλος. 

10. Αντιδραστήρια για τον έλεγχο υποομάδων Α1 και Α2 να είναι αυστηρώς κατάλληλα για τεχνική slide 
test  και κατά προτίμηση μονοκλωνικά. Να αναφερθεί ο τίτλος. 

11.  Για τον έλεγχο του συστήματος RH (D, C, c, E, e) να είναι όλα μονοκλωνικά και αυστηρώς κατάλληλα 
για slide test. Να αναφερθεί ο τίτλος για το καθένα χωριστά.  
Ειδικότερα, για τον έλεγχο του D να προσφερθούν δύο τύποι αντιδραστηρίου: 
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Α) μείγμα IgG, IgM (D VI-) για να ανιχνεύονται καλύτερα οι υποομάδες D.  

Β) IgM, για τον έλεγχο του D σε ασθενείς με θετική άμεση Coombs. Να συνοδεύεται από 
αντίστοιχο μάρτυρα. 

12.  Για τον έλεγχο του Kell να είναι μονοκλωνικό και αυστηρώς κατάλληλο για τεχνική slide  test. Να 
αναφερθεί ο τίτλος.  

13. Όλα τα αντιδραστήρια να είναι συσκευασμένα σε φιαλίδια με βαθμονομημένο σταγονομετρικό πώμα. 
14. Όλα τα αντιδραστήρια να φέρουν σήμανση  CE και πιστοποιητικό CE και ISO. 
15.  Να δοθεί πελατολόγιo. 
16. Για τους αντιορούς anti-A, anti-B, anti-AB, anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, anti-Kell, anti-A1 και anti-Η να 

γίνει υποχρεωτικά κατάθεση δειγμάτων. 
17. Υποχρεωτικά να κατατεθούν η περιγραφή και οι οδηγίες χρήσεως (prospectus) στην Ελληνική και (ή) 

Αγγλική γλώσσα.  
18.  Συνιστάται να απαντηθούν  όλες οι προδιαγραφές με τη σειρά που αναφέρονται. 
19.  Προσφορές που αποκλίνουν από τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές δεν θα γίνουν αποδεκτές. 
 

Α2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου  Εξετάσεις 
 €/ 

εξέταση 
ΦΠΑ 
(13%) 

 €/εξέταση 
με ΦΠΑ 

Σύνολο 
€ χωρίς 

ΦΠΑ 

Σύνολο 
€ με 
ΦΠΑ 

1 Αλβουμίνη (Bovine Albumine) 22% ή 30% 60 3,960 5,148 44,748 237,600 268,488 

2 
Ηλεκτρολυτικό διάλυμα χαμηλής ιοντικής 

ισχύος (Liss) 200 0,680 8,840 76,840 136,000 153,680 

3 
Πολυδύναμος αντισφαιρινικός ορός  

(αντιδραστήριο Coombs): (αντι-IgG & αντι-C3d) 
100 0,252 0,819 7,119 25,200 28,476 

      398,800 450,644 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Αλβουμίνη (Bovine Albumine) 22% ή 30%  
1. Στο αντιδραστήριο να μην παρατηρείται ίζημα, παρουσία σωματιδίων ή σχηματισμός πηκτώματος 

κατά τον οπτικό έλεγχο. 
2. Να μην παρατηρείται συγκόλληση μη ευαισθητοποιημένων ερυθροκυττάρων, αιμολυτική 

δραστηριότητα, φαινόμενο προζώνης. 
 Ηλεκτρολυτικό διάλυμα χαμηλής ιοντικής ισχύος (Liss) 

1. Να μην παρατηρείται θολερότητα ή παρουσία σωματιδίων κατά τον οπτικό έλεγχο 
2. Το pH να είναι περίπου 6,7 (εύρος 6,5-7,0). 
3. Να είναι απαλλαγμένο προσμείξεων με σύσταση που προσομοιάζει σε ερυθροκυτταρικά αντιγόνα, 

για να μην παρατηρούνται ψευδώς θετικά αποτελέσματα (π.χ. ψευδής ασυμβατότητα ή ψευδής 
ανίχνευση αντι-Ν στην δοκιμασία ανίχνευσης τυχόν αλλοαντισωμάτων)  

 Πολυδύναμος αντισφαιρινικός ορός  (αντιδραστήριο Coombs): Anti-Human Polyspecific, με 
αντισώματα έναντι ανοσοσφαιρινών και συμπληρώματος. 

1. Το αντιδραστήριο anti-Human πρέπει να έχει δράση ευρέος φάσματος (έναντι IgG, IgM, IgA, 
C3d). 

2. Να μην παρατηρείται ίζημα, παρουσία σωματιδίων ή σχηματισμός πηκτώματος κατά τον οπτικό 
έλεγχο. 
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3. Να μην παρατηρείται αιμολυτική δραστηριότητα ή συγκόλληση ερυθροκυττάρων οποιασδήποτε 
ομάδος ΑΒΟ, μετά από επώαση με συμβατό ορό.  
 

Α3  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου Εξετάσεις  €/εξέταση 
ΦΠΑ/ 
(13%) 

 €/εξέταση 
με ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο € με 
ΦΠΑ 

 
1 

Πλαστικά σωληνάρια RIA με 
βελόνα στο καπάκι 30.000 0,214 0,028 0,242 6.420,000 7.254,600 

      6.420,000 7.254,600 

Α4. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΤΥΠΟΥ NACRYL ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α4 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου Τεμάχια 

€/ 
ΦΠΑ/ 
(13%) 

€/εξέταση 
με ΦΠΑ 

Σύνολο 
€ χωρίς 

ΦΠΑ 
Σύνολο € 
με ΦΠΑ εξέταση 

1 
Πλαστικά  φύλλα τύπου nacryl για 

τυποποίηση ομάδων αίματος 1300 1,2 0,156 1,356 1.560,00 1.762,80 

  
  

  
  1.560,00 1.762,80 

 Να είναι μιας χρήσης, χρώματος γαλακτερού, με βυθίσματα, κατάλληλα για συγκολλητινοαντιδράσεις. 
 Να διαθέτουν τουλάχιστον 12 βυθίσματα. 

 

 
Α5. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ και ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΟΣ 

ΑΙΜΑΤΟΣ σε ΕΡΥΘΡΑ με άμεση COOMBS  (+) 

Αντιδραστήρια ειδικής επεξεργασίας ερυθροκυττάρων με θετική άμεση Coombs. Τα αντι-δραστήρια, 
πρέπει να παρέχονται σε μορφή Kit που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα διαλύματα και δεν πρέπει να 
απαιτούν ειδικό εξοπλισμό πέραν του διαθέσιμου από το εργαστήριο. Επίσης τα επεξεργασμένα δείγματα 
να μπορούν να ελεγχθούν με την κλασσική μέθοδο, με την τεχνική γέλης ή μικροσφαιριδίων . 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α5 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου Ποσότητα 
(τμχ) 

 €/ 
τμχ 

ΦΠΑ/τμχ 
(13%) 

 €/τμχ με 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ 

1 Αντιδραστήριο (KIT) για αφαίρεση και προσρόφηση 
θερμών ερυθροκυτταρι-κών αυτοαντισωμάτων 1 398 51,740 449,740 398,000 449,740 

2 
Αντιδραστήριo κατάλληλο για την παρα-σκευή όξινου 
εκλούματος ερυθρών (acid elution) σε περιπτώσεις 
θετικής άμεσης Coombs.  

3 130  16,900 146,900 390,000 440,70 

3 
Αντιδραστήριο για επεξεργασία ερυθρών με θετική άμεση 
Coombs  προκειμένου να προσδιορισθεί ο φαινότυπος 
(EGA KIT) 

2 180 23,400 203,400 360,000 406,800 

4 Αντιδραστήριο για την προσρόφηση των ψυχρών 
αυτοαντισωμάτων  1 450 58,500 508,500 450,00 508,500 

      1.598,00 1.805,74 
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Α6.  ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α6 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου 
Ποσότητα 

(τμχ) 
 €/τμχ 

ΦΠΑ/τμχ 
(24%) 

 €/τμχ με 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ 

1 
Ετικέτες ακτινοβόλησης μονάδων 
αίματος και αιμοπεταλίων για χρήση με 
Gamma ή X-ray σε 25 Gray 

800 1,7 0,408 2,108 1.360,00 1.686,40 

      1.360,000 1.686,40 

 

Α7.  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΩΑΣΗ Η ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ για ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ και ΠΕΡΙΠΟΠΛΟΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ (DAT+)  -                        ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α7 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου Εξετάσεις 

 €/ 
ΦΠΑ      
(13%) 

 €/εξέταση 
με ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ Εξέταση 

1 
Κάρτες ομάδας ABO, Rhesus  (DVI- 2 κλώνοι),  
Kell και φαινότυπου (C,c,E,e,Cw)  για ασθενείς 30 13,7 1,781 15,481 411 464,43 

2 

Κάρτες ομάδας ABO, Rhesus (DVI+/DV- 2 
κλώνοι), Kell και φαινότυπου (C,c,E,e,Cw)  για 

αιμοδότες 10 15,2 1,976 17,176 152 171,76 

3 
Κάρτες ομάδας Kidd-Duffy-S (Jka, Jkb, Fya, Fyb, 

S και s)   20 17,35 2,2555 19,6055 347 392,11 

4 
Κάρτες    με   2 κλώνους φαινότυπου Rhesus 

(C,c,E,e,)  και Kell 10 12 1,56 13,56 120 135,6 

   
  

  
1.030,00 1.163,90 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης (και κατά την παραλαβή τους στην Αιμοδοσία να υπάρχει χρονικό 
περιθώριο χρήσης τουλάχιστον ενός έτους). 

1. Να δίνουν αντίδραση σε χρόνο 5 λεπτών για ταυτοποίηση ομάδας ΑΒΟ Rh(D), Rh  Φιανότυπου και 
Kell , για επείγοντα  περιστατικά  καθώς και περίπλοκες ταυτοποιήσεις λόγω θετικής άμεσης 
Coombs  

2. Να ανιχνεύει υποομάδες στο σύστημα ΑΒΟ. 
3. Γρήγορη ταυτοποίηση των  φαινοτύπων των ομάδων Duffy, Kidd και Ss  για περίπλοκες 

ταυτοποιήσεις λόγω θετικής άμεσης Coombs  
4. Να είναι σαφείς και σταθερές οι εικόνες (αντιδράσεις) των αποτελεσμάτων και να παραμένουν 

σταθερά για πολλές ώρες. 
5. Να μη δίνει ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. 
6. Να περιλαμβάνεται μάρτυρας ελέγχου της διαδικασίας και μάρτυρας ελέγχου μη ειδικών 

συγκολλήσεων. 
7. Όλα τα αντιδραστήρια να φέρουν σήμανση CE και πιστοποίηση CE και ISO. 
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8.  Να υπάρχει διαθέσιμη βιβλιογραφία και πελατολόγιο. 
9. Η εταιρεία που θα αναλάβει την προμήθεια των αντιδραστηρίων, να έχει την δυνατότητα 

κάλυψης. 
10. Να δοθεί πελατολόγιo. 
11.  Να γίνει υποχρεωτικά κατάθεση δειγμάτων. 
12. Υποχρεωτικά να κατατεθούν η περιγραφή και οι οδηγίες χρήσεως (prospectus) στην Ελληνική και 

(ή) Αγγλική γλώσσα  
13.  Συνιστάται να απαντηθούν  όλες οι προδιαγραφές με τη σειρά που αναφέρονται. 
14.  Προσφορές που αποκλίνουν από τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές δεν θα γίνουν αποδεκτές. 

 
A8.  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡIA ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΠΟΥ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΩΓΗ DARATUMUMAB  

 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου Ποσότητα 
(τμχ)  €/τμχ 

ΦΠΑ/τμχ 
(13%) 

 €/τμχ με 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ 

1 

Παράγοντας αδρανοποίησης του αντί-
CD38 αντισώματος για τη δοκιμασία 
συμβατότητας ασθενών με Πολλαπούν 
Μυέλω-μα που βρίσκονται σε θεραπευ-τική 
αγωγή με Daratumumab (μονοκλωνικό IgG1κ 
αντίσωμα έναντι του αντιγόνου CD38). 

7 735 95,55 830,55 5145,00 5831,85 

2 
Θετικός μάρτυρας για τον παράγοντα 
αδρανοποίησης του αντι-CD38 
αντισώματος 

3 77,20 10,036 87,236 231,60 261,708 

      5.376,60 6.075,56 

 

ΤΜΗΜΑ Β’ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ COOMBS ME ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

(Προϋπολογισμός: 310.480,43€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%) 

 

Β.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  (ΣΤΗΛΕΣ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ) 

1. Να παρέχει αυξημένη ευαισθησία, ασφάλεια, επαναληψιμότητα, αξιοπιστία.   
2. Να είναι σαφείς και σταθερές οι εικόνες (αντιδράσεις) των αποτελεσμάτων.   
3. Να μη δίνει ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Ειδικά για το αντιγόνο Β να μη δίνει ψευδώς 

θετικό αποτέλεσμα λόγω επίκτητου Β.   
4. Οι κασέτες και τα διαλύματα να έχουν διάρκεια χρήσης > 4 μηνών και τα ερυθρά προσδιορισμού 

ομάδος ΑΒΟ (με μέθοδο ανάστροφης τυποποίησης) τουλάχιστον 30 ημέρες.  
5. Τα αντιδραστήρια ομάδων αίματος και Rhesus να είναι μονοκλωνικά ή πολυκλωνικά για τυποποίηση 

υποομάδων ΑΒΟ και Rh D.  
6.  Όλοι οι προσφερόμενοι αντιοροί, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την ανίχνευση των σπανίων 

αντιγόνων, να είναι υποχρεωτικά εγκεκριμένοι για χρήση στις προσφερόμενες στήλες 
αιμοσυγκόλλησης (CE Mark). Στην περίπτωση που ο προμηθευτής των αντιορών δεν είναι ίδιος με τον 
κατασκευαστή του μηχανήματος, τότε η καταλληλότητα των αντιδραστηρίων θα πρέπει να 
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τεκμηριώνεται από πρότυπα έντυπα της κατασκευάστριας εταιρείας  του αντιορού και όχι της 
προμηθεύτριας.   

7. Να μην απαιτείται πλύσιμο ερυθροκυττάρων αιμοδοτών ή ασθενών.   
8. Όλα τα αντιδραστήρια να φέρουν σήμανση CE και πιστοποίηση CE και ISO.   

 

Β.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΗΛΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ . 

(Συνοδός εξοπλισμός: ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ, με υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης επί βλάβης που δεν 
αποκαθίσταται εντός εβδομάδας) 

1. Να είναι πλήρως αυτόματος αναλυτής συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και τυχαίας προσπέλασης. Να 
μπορεί να λειτουργεί όλο το 24ωρο.   

2. Να υπόκεινται στους Ευρωπαϊκούς (CE-mark) και Διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας και αξιοπιστίας. Η 
προσφέρουσα εταιρεία να έχει πιστοποίηση κατά ISO ή TUV ή άλλον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό. 

3. Να διαθέτει ευρύ μενού εξετάσεων :   
 Ομάδα αίματος με ανάστροφη ομάδα 
 Rhesus φαινότυπος 
 Φαινότυπος ερυθρών  
 Έλεγχος σπάνιων ερυθροκυτταρικών αντιγόνων  
 Δοκιμασία συμβατότητας  
 Ανίχνευση αντισωμάτων   
 Ταυτοποίηση (ταξινόμηση) άμεσης Coombs  
 Διερεύνηση και ταυτοποίηση αντισωμάτων  
 Τιτλοποίηση αντισωμάτων  

1. Να στηρίζεται στη τεχνική της στήλης αιμοσυγκόλησης (αδρανή γυάλινα μικροσφαιρίδια).   
2. Να διαθέτει τουλάχιστον 80 θέσεις για τοποθέτηση δειγμάτων σε αποσπώμενους φορείς. 
3. Ο αναλυτής θα πρέπει να είναι σε συνεχή βάση έτοιμος να δεχτεί καινούργια δείγματα για 

προγραμματισμό εξετάσεων. Θα πρέπει να περιγραφεί με λεπτομέρεια η φόρτωση και διεκπεραίωση 
επειγόντων δειγμάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ρουτίνας.   

4. Ο χειριστής ανά πάσα στιγμή να μπορεί να επιλέγει την εξέταση ή το συνδυασμό εξετάσεων που θέλει 
να πραγματοποιήσει για κάθε δείγμα. Επιπλέον να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας δικών του 
πρωτοκόλλων ή να τροποποιεί παραμέτρους των προτυποποιημένων (πχ παράταση χρόνου επώασης 
στη περίπτωση ανίχνευσης αντισωμάτων).   

5. Τα δείγματα να τοποθετούνται στον αναλυτή στα πρωτογενή τους σωληνάρια (primary tubes) χωρίς 
μετάγγιση και να αναγνωρίζονται μέσω γραμμικού κώδικα (Barcode). Ο αναλυτής να δέχεται χωρίς 
περιορισμούς σωληνάρια όλων των διαθέσιμων διαστάσεων καθώς και παιδιατρικά (μικρού όγκου).   

6. Ο αναλυτής να εξετάζει δείγματα ορού, πλάσματος, εναιωρήματος ερυθροκυτάρων, συμπυκνωμένων 
ερυθρών κατευθείαν από τον ασκό, φυγοκεντρημένου ολικού αίματος. Να μπορεί να χειρίζεται 
παράλληλα συνδυασμούς με τους παραπάνω τύπους δειγμάτων. Να μπορεί να παρασκευάσει 
αυτόματα το εναιώρημα ερυθρών που απαιτείται διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει carry over από 
δείγμα σε δείγμα.   

7. Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης πήγματος στο δείγμα με οπτική ή ακουστική ενημέρωση του 
χειριστή.   

8. Θα πρέπει να εντοπίζει προβλήματα που σχετίζονται με τη ποιότητα των προδιανεμημένων 
αντιδραστηρίων (στήλες) πριν την διενέργεια της εκάστοτε εξέτασης.  

9. Να διαθέτει ανίχνευση στάθμης του δείγματος.   
10. Να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο αντιδραστηρίων. Να διασφαλίζεται η  σταθερότητα τους καθ’ 

όλο το χρόνο παραμονής τους επί του αναλυτή.   
11. Θα πρέπει να διασφαλίζεται (με ανακίνηση ή ανάδευση) η σταθερή συγκέντρωση του εναιωρήματος 
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των γνωστών ερυθρών για ανάστροφο έλεγχο ομάδας, έλεγχο αντισωμάτων κλπ. 
12. Ο αναλυτής θα πρέπει να ανιχνεύει μέσω της στάθμης του υγρού  το διαθέσιμο όγκο σε κάθε 

αντιδραστήριο και να ενημερώνει το χειριστή.   
13. Τα αντιδραστήρια να δύναται να τοποθετούνται σε τυχαίες θέσεις και ο αναλυτής μέσω του γραμμικού 

κώδικα (Barcode) να προσδιορίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όνομα αντιδραστηρίου, αρ. παρτίδας, 
ημ. λήξης, διαθέσιμη ποσότητα) για ιχνηλάτηση της εξέτασης. Οποιαδήποτε αλλαγή στα αντιδραστήρια 
που είναι φορτωμένα στον αναλυτή θα πρέπει για την ασφάλεια των αποτελεσμάτων να ανιχνεύεται 
αυτόματα  και να καταγράφεται από το λογισμικό του αναλυτή.   

14. Τυχόν ύπαρξη πωμάτων στα σωληνάρια ή στα φιαλίδια των αντιδραστηρίων (εκ  παραδρομής) να 
ανιχνεύεται από τον αναλυτή και να ενημερώνεται ο χειριστής.   

15. Η διάτρηση του καλύμματος των κασετών να γίνεται από κατάλληλες κεφαλές (πολλαπλές κεφαλές 
ανάλογα με τα προφίλ εξετάσεων του κάθε εργαστηρίου) ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή 
επιμόλυνσης ανάμεσα στις διαφορετικού τύπου κασέτες. 

16. Να μπορεί να χρησιμοποιήσει μερικώς χρησιμοποιημένες κασέτες. 
17. Ο χρήστης να ενημερώνεται κάθε στιγμή για τις διαθέσιμες ποσότητες αντιδραστηρίων και εάν είναι 

επαρκείς για τις προγραμματισμένες εξετάσεις, για το χρόνο που χρειά-ζεται για να πραγματοποιηθεί η 
κάθε εξέταση και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κλπ.  

18. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει όποιες επιπλέον καταναλώσεις αντιδραστηρίων απαιτούνται 
με βάση τα πρωτόκολλα του αναλυτή ώστε να συνυπολογιστούν στο τελικό κόστος λειτουργίας και 
στην εκτίμηση της πραγματικής ταχύτητας.  

19. Ο αναλυτής να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο για στερεά και υγρά απόβλητα ώστε να 
καλύπτεται η ημερήσια ρουτίνα. Η στάθμη τους να ελέγχεται από το λογισμικό και να ενημερώνεται ο 
χειριστής όταν θα πρέπει να απομακρυνθούν. 

20. Να διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης για επικύρωση αποτελεσμάτων. 
21. Να έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης των μικροστηλών και από τις δύο πλευρές, για την αποφυγή 

λανθασμένης ερμηνείας σε περίπτωση πολύ ασθενών αντιδράσεων. Η επέμβαση του χειριστή θα 
πρέπει να ιχνηλατείται από το σύστημα όταν ανακαλείται το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.   

22. Να εντοπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προδιανεμημένων αντιδραστηρίων στις 
στήλες, πριν τη διενέργεια της εκάστοτε εξέτασης. 

23. Να δίνεται δυνατότητα reflex testing, δηλαδή αυτόματου προγραμματισμού εξετάσεων με βάση τα 
αποτελέσματα των ήδη εκτελούμενων εξετάσεων (πχ. σε περίπτωση θετικής έμμεσης Coombs μπορεί 
να γίνεται αυτόματα ο προγραμματισμός πάνελ). 

24. Η εικόνα της αντίδρασης να αποθηκεύεται ηλεκτρονικά στη μνήμη του αναλυτή και σε εξωτερικό 
αποθηκευτικό χώρο. 

25. Να συνδέεται με εξωτερικό πληροφοριακό σύστημα (LIS) για αυτόματη παραγγελία εξετάσεων και την 
αποστολή των αποτελεσμάτων (η σύνδεση θα επιβαρύνει οικονομικά την εταιρεία). 

26. Οι προμηθευτές να προσφέρουν κιτ για το καθημερινό ποιοτικό έλεγχο του αναλυτή και όλων των 
αντιδραστηρίων που χρησιμοποιεί με έτοιμα αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα.  

27. Να έχει τη δυνατότητα επαλήθευσης, τεκμηρίωσης και ιχνηλασιμότητας για να διασφαλίζεται η 
εγκυρότητα σε επίπεδο μεμονωμένου αποτελέσματος. 

28. Οι συντηρήσεις να διενεργούνται αυτοματοποιημένα ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του 
αναλυτή.  

29. Ο αναλυτής να διαθέτει εύχρηστο πρόγραμμα σε γραφικό περιβάλλον και οθόνη αφής. Θα προτιμηθεί 
λογισμικό λειτουργίας στα ελληνικά. 

30. Το χρησιμοποιούμενο λογισμικό θα πρέπει να έχει πολύ υψηλά standards ασφαλείας και 
ιχνηλασιμότητας. Θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα διαφορετικών δικαιωμάτων ανά χρήστη εάν αυτό 
είναι επιθυμητό. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα του λογισμικού για τη καθοδήγηση των χειριστών στην 
επίλυση τεχνικών προβλημάτων όπου δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας. 

31. Να περιγραφεί ο τρόπος χειρισμού τεχνικών προβλημάτων του αναλυτή από το προσωπικό του 
προμηθευτή και ο τρόπος αποκατάστασής τους. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα παροχής 
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απομακρυσμένης (remote) τεχνικής υποστήριξης. 
32. Να συνοδεύονται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) με κατάλληλη ισχύ, με ελάχιστη δυνατή αυτονομία 

20 λεπτών της ώρας καθώς και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης, στις περιπτώσεις διακοπής 
της τάσης του ρεύματος και στις περιπτώσεις χαμηλού επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών.  

33. Να συνδέονται αμφίδρομα με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Η σύνδεση θα 
επιβαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία. 

34. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να συμπεριλάβουν στη προσφορά τους κατάλογο 
αιμοδοσιών στις οποίες είναι εγκατεστημένος ο αναλυτής με σαφή αναφορά για το είδος των 
εξετάσεων που εκτελεί κατά περίπτωση.  

35. Κατά τη διάρκεια παραμονής του αναλυτή στο Νοσοκομείο η προμηθεύτρια εταιρεία είναι 
υποχρεωμένη να συντηρεί αλλά και να επισκευάζει τη συσκευή, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση από την πλευρά του Νοσοκομείου.   

36. Αν για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης απαιτηθούν πέραν των 24 ωρών ή απαιτηθεί μεταφορά του 
αναλυτή ή μέρος αυτού στις εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρείας ή ακόμα και στην 
κατασκευάστρια εταιρεία, τότε η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να παράσχει στο Νοσοκομείο, 
χωρίς κανένα κόστος, ίδια ή παρόμοιων δυνατοτήτων συσκευή, προς χρήση και κάλυψη των σχετικών 
αναγκών της Αιμοδοσίας, έως ότου επιστραφεί το επισκευασμένο μηχάνημα.   

37. Να αναφερθεί ο χρόνος ανταπόκρισης του τμήματος service της προμηθεύτριας εταιρείας (ο οποίος θα 
είναι δεσμευτικός) σε τηλεφωνική ή γραπτή κλήση της Ν.Υ. Αιμοδοσίας. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η 
δυνατότητα παροχής απομακρυσμένης (remote) τεχνικής υποστήριξης.  

Το σύστημα να συνοδεύεται και από χειροκίνητο ημιαυτόματο σύστημα στηλών αιμοσυγκόλλησης (κασετών που 
χρησιμοποιεί τα ίδια υλικά) για τις παραπάνω εξετάσεις ως εφεδρικό για τη λειτουργία του αυτόματου αναλυτή. 

Συγκεκριμένα απαιτούνται:  

 δύο (2) φυγοκέντροι, 
 δύο (2) επωαστήρες ξηράς θερμότητας 37οC,  
 τέσερεις (4) πιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου,  
 δύο (2) στατώ  

 

Β.3 ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΙΚΡΟΣΤΗΛΩΝ 

Πίνακας  Β3 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου  Εξετάσεις 
 €/ 

εξέταση 
ΦΠΑ/ 
(13%) 

 €/εξέταση 
με ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο € με 
ΦΠΑ 

1 ΠΛΗΡΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕ 2 D 7.000 3,2 0,416 3,616 22.400,00 25.312,00 

2 ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ KELL 14.000 4,3 0,559 4,859 60.200,00 68.026,00 

3 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΜΑΔΑ 6.900 1,177 0,153 1,330 8.121,30 9.177,07 

4 ΟΜΑΔΑ ΑΒΟ 23.600 1,6 0,208 1,808 37.760,00 42.668,80 

5 ΠΛΗΡΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 14.000 3,81 0,495 4,305 53.340,00 60.274,20 

6 

ΕΜΜΕΣΗ COOMBS KAI ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 
ΜΕ 3 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ 

ΜΕ ΕΝΖΥΜΟ 2.400 4,4 0,572 4,972 10.560,00 11.932,80 

7 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 25.200 0,62 0,081 0,701 15.624,00 17.655,12 

8 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 25.200 1,6 0,208 1,808 40.320,00 45.561,60 

9 ΑΜΕΣΗ COOMBS 2.400 0,583 0,076 0,659 1.399,20 1.581,10 
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10 DAT 120 3,25 0,423 3,673 390,00 440,70 

11 Anti-Fya 1.000 2,225 0,289 2,514 2.225,00 2.514,25 

12 Anti-Fyb 1.000 2,913 0,379 3,292 2.913,00 3.291,69 

13 Anti-S 125 2,257 0,293 2,550 282,13 318,80 

14 Anti-s 125 2,329 0,303 2,632 291,13 328,97 

15 Anti-Kpa 75 3,558 0,463 4,021 266,88 301,57 

16 Anti-Kpb  75 3,558 0,463 4,021 266,88 301,57 

17 Anti-cellano 75 3,558 0,463 4,021 266,88 301,57 

18 Anti-Lua 75 3,692 0,480 4,172 276,90 312,90 

19 Anti-Lub 75 3,692 0,480 4,172 276,90 312,90 

20 Du - Dweek 2.500 0,921 0,120 1,041 2.302,50 2.601,83 

21 Anti-Cw 150 2 0,260 2,260 300,00 339,00 

22 Anti-A1 75 1 0,130 1,130 75,00 84,75 

23 Anti-H 75 0,8 0,104 0,904 60,00 67,80 

24 Anti-Jka 500 3,109 0,404 3,513 1.554,67 1.756,77 

25 Anti-Jkb 500 3,109 0,404 3,513 1.554,67 1.756,77 

26 Anti-D (VI+) 75 1,03 0,134 1,164 77,24 87,29 

27 Anti-P1 75 4,107 0,534 4,641 308,03 348,07 

28 Anti-Lea 225 2,947 0,383 3,330 663,08 749,27 

29 Anti-Leb 225 2,947 0,383 3,330 663,08 749,27 

30 
0,8% ΕΡΥΘΡΑ 11 ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑ 11 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΝΖΥΜΟ 780 12,85 1,671 14,521 10.023,00 11.325,99 

      
274.761,46 310.480,43 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ COOMBS  ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

(Προϋπολογισμός: 183.959,98 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%) 

Γ.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΕΛΗΣ 

1. Οι αντιοροί που περιέχονται στις στήλες πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, να έχουν υψηλή 
ευαισθησία και να μη δημιουργούν διασταυρούμενες αντιδράσεις.   

2. Να υπάρχει επαναληψιμότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.   
3. Να δίνονται σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ευαισθησία, την ειδικότητα και την ακρίβεια των 

καρτών.   
4. Να δίνουν καθαρές και σταθερές αντιδράσεις. 
5. Τα αντιδραστήρια ομάδων αίματος και Rhesus να είναι μονοκλωνικά ή πολυκλωνικά για 

τυποποίηση υποομάδων ΑΒΟ και Rh D.    
6. Όλοι οι προσφερόμενοι αντιοροί, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την ανίχνευση των 

σπανίων αντιγόνων, να είναι υποχρεωτικά εγκεκριμένοι για χρήση στις προσφερόμενες κάρτες 
γέλης (CE Mark), ώστε η κάθε εταιρεία να προσφέρει αντιορούς που να είναι εγκεκριμένοι για 
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χρήση στις προσφερόμενες κάρτες και όχι σε άλλες κάρτες γενικά, που να πιστοποιείται από τον 
κατασκευαστή και όχι από τον προμηθευτή.  

7. Να μην απαιτείται πλύσιμο ερυθροκυττάρων αιμοδοτών ή ασθενών 
8. Να υπάρχει πολυετής αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό που να αποδεικνύεται με συνημμένο πελατολόγιο και δημοσιεύσεις στην διεθνή 
βιβλιογραφία.   

9. Τα αντιδραστήρια και τα διαλύματα να έχουν διάρκεια χρήσεως τουλάχιστον ενός έτους, ενώ τα 
ερυθροκύτταρα πέραν των 30 ημερών .  

10. Τα παρακάτω ζητούμενα είδη να προσφέρονται όλα από τον ίδιο προμηθευτή και να αφορούν την 
ίδια τεχνική.  

 

Γ.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΜΑΔΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   (Συνοδός εξοπλισμός: ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ, με υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης επί βλάβης που δεν 
αποκαθίσταται εντός εβδομάδας) 

1. Να είναι πλήρως αυτόματος αναλυτής  συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και τυχαίας προσπέλασης,  
με εύχρηστο λογισμικό. 

2. Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα μεγάλου εύρους εξετάσεων ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα 
των εξετάσεων της Αιμοδοσίας και να στηρίζεται στην  τεχνική μεθόδου γέλης για τις ακόλουθες 
εξετάσεις: 
- Προσδιορισμό πλήρους ομάδας αίματος ABO/Rh(D) 
- Προσδιορισμό  ανάστροφης ομάδας ΑΒΟ 
- Προσδιορισμό πλήρους φαινότυπου Rhesus 
- Προσδιορισμό ερυθροκυτταρικών αντιγόνων 
- Δοκιμασία συμβατότητας 
- Άμεση Δοκιμασία Coombs με ταξινόμηση αντισωμάτων  
- Ανίχνευση και Ταυτοποίηση αντισωμάτων 

3. Ο αναλυτής να είναι walk away και το πρόγραμμα να είναι φιλικό στο χρήστη. 
4. Το χρησιμοποιούμενο λογισμικό του Αναλυτή να έχει υψηλά standards ευαισθησίας, ειδικότητας, 

ασφάλειας, ιχνηλασιμότητας, ταχύτητας και  εξασφάλιση επαναληψιμότητας.  
5. Να διαθέτει τουλάχιστον 50 θέσεις για τοποθέτηση δειγμάτων σε αποσπώμενους φορείς και να 

συνοδεύεται από αποσπώμενους φορείς για τα δείγματα υψηλής προτεραιότητας (STAT). 
6. Να διαθέτει ανίχνευση στάθμης του δείγματος. 
7. Να διατρυπά αυτόματα το κάλυμμα αλουμινίου των καρτών. 
8. Η τοποθέτηση και ο προγραμματισμός των δειγμάτων στον αναλυτή να μην επηρεάζει την ήδη 

εκτελούμενη ρουτίνα εκτός αν πρόκειται για επείγοντα δείγματα. Ο αναλυτής  να είναι ανά πάσα 
στιγμή έτοιμος να δεχτεί καινούργια δείγματα για προγραμματισμό εξετάσεων. 

9. Να δέχεται διαφορετικούς τύπους δειγμάτων (συμπυκνωμένα ερυθρά, ολικό αίμα, εναιωρήματα 
ερυθροκυττάρων). 

10. Τα δείγματα να τοποθετούνται στον αναλυτή με τα αρχικά τους σωληνάρια, χωρίς μετάγγισή τους 
σε άλλα και να αναγνωρίζονται μέσω γραμμωτού κώδικα (Barcode). 

11. Ο αναλυτής να δέχεται χωρίς περιορισμούς σωληνάρια όλων των διαθέσιμων διαστάσεων, καθώς 
και παιδιατρικά.  

12. Ο αναλυτής να έχει δυνατότητα ανίχνευσης πήγματος, ινικής και φυσαλίδων στο δείγμα με οπτική 
ενημέρωση του χειριστή. 

13. Να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο αντιδραστηρίων ώστε να έχει υψηλή  
a. αυτονομία για τις κύριες εξετάσεις (ομάδα, Rhesus, φαινότυπο, διασταύρωση, έλεγχος αντισωμάτων) 

χωρίς την ανάγκη διακοπής της ρουτίνας για τροφοδότηση. 
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14. Ο αναλυτής να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο για στερεά και υγρά απόβλητα ώστε να 
καλύπτεται η ημερήσια ρουτίνα. Η στάθμη τους να ελέγχεται ηλεκτρονικά και  να ενημερώνεται ο 
χειριστής όταν θα πρέπει να απομακρυνθούν. 

15. Τα αντιδραστήρια να δύνανται να τοποθετούνται σε τυχαίες θέσεις και ο αναλυτής μέσω του 
γραμμικού κώδικα (Barcode) να προσδιορίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όνομα αντιδραστηρίου, 
αρ. παρτίδας, ημ. λήξης, διαθέσιμη ποσότητα) για ιχνηλάτηση της εξέτασης. Οποιαδήποτε αλλαγή 
στα αντιδραστήρια που είναι φορτωμένα στον αναλυτή να ανιχνεύεται  αυτόματα και να 
καταγράφεται από το λογισμικό του αναλυτή. 

16. Ο χρήστης να δύναται ανά πάσα στιγμή να επιλέγει την εξέταση ή το σύνολο των εξετάσεων που 
θα πραγματοποιηθούν χωρίς περιορισμό. 

17. Ο χρήστης να δύναται να ενημερώνεται κάθε στιγμή για τις διαθέσιμες ποσότητες αντιδραστηρίων 
και εάν είναι επαρκείς για τις προγραμματισμένες εξετάσεις, για το χρόνο που χρειάζεται για να 
πραγματοποιηθεί η κάθε εξέταση και για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται. 

18. Ο αναλυτής να έχει υψηλή ταχύτητα για την ομάδα ABO/D, για την ανάστροφη ομάδα και τον 
πλήρη φαινότυπο Rhesus.   

19. Το αποτέλεσμα της αντίδρασης να διαβάζεται και ερμηνεύεται αυτόματα. Σε περίπτωση 
ακαθόριστου ή αμφιβόλου αποτελέσματος, ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί το 
αποτέλεσμα οπτικά και να το καταχωρεί. Η επέμβαση του χειριστή να ιχνηλατείται από το 
σύστημα όταν ανακαλείται το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ο χειριστής να έχει την δυνατότητα 
επιλογής για να αξιολογεί οπτικά και άλλα αποτελέσματα πέραν των αμφίβολων. 

20. Η εικόνα της αντίδρασης να αποθηκεύεται ηλεκτρονικά στη μνήμη του αναλυτή και σε εξωτερικό 
αποθηκευτικό χώρο. 

21. Να συνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα (LIS) του Νοσοκομείου για την αποστολή των 
αποτελεσμάτων (η σύνδεση θα επιβαρύνει οικονομικά την εταιρεία). 

22. Να διαθέτει ενεργό αυτόματο ποιοτικό έλεγχο για την κατάσταση των αντιδραστηρίων κατά τη 
διάρκεια φόρτωσής τους. 

23. Να διαθέτει ενεργό αυτόματο έλεγχο της κατάστασης του αναλυτή πριν την επεξεργασία του 
εκάστοτε δείγματος.  

24. Να διαθέτει ενσωματωμένο ποιοτικό έλεγχο με έτοιμα αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα για τα 
επιμέρους τμήματά του. Τα στοιχεία του ποιοτικού ελέγχου να ιχνηλατούνται σε κάθε παραγόμενο 
αποτέλεσμα. 

25. O αναλυτής να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς το CE σύμφωνα με την περί in Vitro 
Διαγνωστικών οδηγία 98/79/EC και η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι κάτοχος πιστοποιητικού 
ISO.  

26. Να συνοδεύονται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) με κατάλληλη ισχύ, με ελάχιστη δυνατή 
αυτονομία 20 λεπτών της ώρας καθώς και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης, στις 
περιπτώσεις διακοπής της τάσης του ρεύματος και στις περιπτώσεις χαμηλού επιπέδου τάσης των 
επαναφορτιζόμενων μπαταριών.   

27. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να συμπεριλάβουν στη προσφορά τους κατάλογο 
αιμοδοσιών στις οποίες είναι εγκατεστημένος ο αναλυτής με σαφή αναφορά για το είδος των 
εξετάσεων που εκτελεί κατά περίπτωση.  

28. Να συνδέονται αμφίδρομα με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Η σύνδεση 
θα επιβαρύνει οικονομικά την προμηθεύτρια εταιρεία. 

29. Κατά τη διάρκεια παραμονής του αναλυτή στο Νοσοκομείο η προμηθεύτρια εταιρεία είναι 
υποχρεωμένη να συντηρεί αλλά και να επισκευάζει τον αναλυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση από την πλευρά του του Νοσοκομείου.   

30. Αν για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης απαιτηθούν πέραν των 24 ωρών ή απαιτηθεί μεταφορά 
του αναλυτή ή μέρος αυτού στις εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρείας ή ακόμα και στην 
κατασκευάστρια εταιρεία, τότε η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να παράσχει, χωρίς κανένα 
κόστος, ίδιο ή παρόμοιων δυνατοτήτων αναλυτή, προς χρήση και κάλυψη των σχετικών αναγκών 
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της Αιμοδοσίας, έως ότου επιστραφεί το επισκευασμένο μηχάνημα.   
31. Να αναφερθεί ο χρόνος ανταπόκρισης του τμήματος service της προμηθεύτριας εταιρείας (ο 

οποίος θα είναι δεσμευτικός) σε τηλεφωνική ή γραπτή κλήση της Ν.Υ. Αιμοδοσίας. Θα αξιολογηθεί 
ιδιαίτερα η δυνατότητα παροχής απομακρυσμένης (remote) τεχνικής υποστήριξης. 

 

Το σύστημα να συνοδεύεται και από χειροκίνητο ημιαυτόματο σύστημα καρτών (χρησιμοποιεί τα ίδια υλικά) για 
τις παραπάνω εξετάσεις ως εφεδρικό για τη λειτουργία του αυτόματου αναλυτή. 

Συγκεκριμένα απαιτούνται:  

 δύο (2) φυγοκέντροι, 
 δύο (2) επωαστήρες ξηράς θερμότητας 37οC,  
 τέσερεις (4) πιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου,  
 δύο (2) στατώ  
 τέσσερεις (4) δοσομετρητές 

 

Γ.3 ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ 

Πίνακας. Γ3 (Αυτόματος αναλυτής) 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου  Εξετάσεις 
 €/       

εξέταση 
ΦΠΑ/              
(13%) 

 €/εξέταση     
με ΦΠΑ 

Σύνολο €         
χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο €              
με ΦΠΑ 

1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΒΟ/RΗ 9.000 3,170 0,412 3,582 28.530,000 32.238,900 

2 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΜΑΔΑ (REVERSE) ABO 5.000 1,270 0,165 1,435 6.350,000 7.175,500 

3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ RHESUS (C-
c-E-e-K-CW) 4.000 5,610 0,729 6,339 22.440,000 25.357,200 

4 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΒD/ABD 12.000 1,770 0,230 2,000 21.240,000 24.001,200 

5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΑΒΟ/RH D ΓΙΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ 2.000 3,900 0,507 4,407 7.800,000 8.814,000 

6 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ME ΕΠΩΑΣΗ 
ΣΤΟΥΣ 37 C  ΜΕ LISS μεΚάρτες με 

ενσωματωμένο μονοδύναμο  
αντιδραστήριο anti-IgG 

576 1,140 0,148 1,288 656,640 742,003 

7 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ME ΕΠΩΑΣΗ 
ΣΤΟΥΣ 37 C  ΜΕ LISS 12.000 1,140 0,148 1,288 13.680,000 15.458,400 

8 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΩΑΣΗ 
ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 24 C ΜΕ NACL 600 1,140 0,148 1,288 684,000 772,920 

9 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΜΕΣΟΥ COOMBS (IGG-
C3D) 120 4,300 0,559 4,859 516,000 583,080 

10 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 3 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 2.400 2,400 0,312 2,712 5.760,000 6.508,800 

11 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 3 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΠΑΪΝΗ 

2.400 2,400 0,312 2,712 5.760,000 6.508,800 

12 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥ-ΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙ-ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 11 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 1.200 9,500 1,235 10,735 11.400,000 12.882,000 

13 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥ-ΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙ-ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 11 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΠΑΙΝΗ 
1.200 9,500 1,235 10,735 11.400,000 12.882,000 
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14 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ P1-LEA-LEB-LUA-LUB 180 12,410 1,613 14,023 2.233,800 2.524,194 

15 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ CELLANO-KPA-KPB-JKA-JKB 180 12,410 1,613 14,023 2.233,800 2.524,194 

16 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ M-N-S-s-FYA-FYB 180 11,900 1,547 13,447 2.142,000 2.420,460 

17 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Κ CELLANO 200 2,050 0,267 2,317 410,000 463,300 

18 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ FYA 720 2,650 0,345 2,995 1.908,000 2.156,040 

19 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ FYB 720 2,650 0,345 2,995 1.908,000 2.156,040 

20 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ S ΜΕΓΑΛΟΥ 200 2,650 0,345 2,995 530,000 598,900 

21 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ s ΜΙΚΡΟΥ 200 2,650 0,345 2,995 530,000 598,900 

22 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ M 200 1,750 0,228 1,978 350,000 395,500 

23 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ N 200 1,750 0,228 1,978 350,000 395,500 

24 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ P1 72 1,850 0,241 2,091 133,200 150,516 

25 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ  JKA 720 2,500 0,325 2,825 1.800,000 2.034,000 

26 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ JKB 720 2,500 0,325 2,825 1.800,000 2.034,000 

27 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ LEA 144 2,500 0,325 2,825 360,000 406,800 

28 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ LEB 144 2,500 0,325 2,825 360,000 406,800 

29 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ LUA 720 2,500 0,325 2,825 1.800,000 2.034,000 

30 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ LUB 72 2,500 0,325 2,825 180,000 203,400 

31 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ KPA 720 2,500 0,325 2,825 1.800,000 2.034,000 

32 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ KPB 72 2,500 0,325 2,825 180,000 203,400 

      157.225,440 177.664,75 

 

Γ4: ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΛΗΣ  

Πίνακας. Γ4   

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου  Εξετάσεις  €/               
εξέταση 

ΦΠΑ/                
(13%) 

 €/εξέταση             
με ΦΠΑ 

Σύνολο €         
χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο €               
με ΦΠΑ 

1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ RH D ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 60 45,380 5,899 51,279 2.722,800 3.076,764 

2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΜΕΣΟΥ COOMBS(IGG-
IGA-IGM-C3C-C3D 120 9,950 1,294 11,244 1.194,000 1.349,220 

3 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΕΣΟΥ COOMBS IGG 
DILUTION 12 16,650 2,165 18,815 199,800 225,774 

4 ΥΠΟΚΛΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΟΥ COOOMBS ΙGG1-
IGG3 24 33,000 4,290 37,290 792,000 894,960 

5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΝΤΙΗΠΑΡΙΝΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 24 27,600 3,588 31,188 662,400 748,512 

      5.571,000 6.295,23 
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ΤΜΗΜΑ Δ’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

(Προϋπολογισμός: 9.605,000€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%) 

 

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου Εξετάσεις €/εξέταση ΦΠΑ/εξετ 
(13%) 

€/εξετ. 
με ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ 

1 Γενική αίματος 8500 1 0,130 1,130 8.500,000 9.605,000 

      8.500,000 9.605,000 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: 

1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της υπηρεσίας για τη χρήση τους σε αναλυτές. 
2. Να έχουν όσο το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξεως. 
3. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσης. 
4. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα μεταξύ αντιδραστηρίων και λοιπών αναλώσιμων 

υλικών που χρησιμοποιούν τα μηχανήματα. Αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται από τον 
κατασκευαστή των μηχανημάτων αυτών. 

5. Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, όπου αυτό προβλέπεται. 
6. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία. 
7. Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία της παράδοσης του 

να μην έχει παρέλθει το 1/3, τουλάχιστον, της συνολικής διάρκειας ζωής του. 
8. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του, κι ενώ έχουν 

τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεώς του, ο προμηθευτής θα 
υποχρεούται να προβεί σε αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας. 

9. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά 
δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων, τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά τη 
διάρκεια χρήσης, μετά από σχετική αναφορά του Διευθυντή του εργαστηρίου, αρκούντως 
τεκμηριωμένη. Όλα τα αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία της προμήθειας και θα 
ελέγχονται επίσης και κατά τη διάρκεια της παραλαβής. 

10. Ο αναλυτής να είναι αμεταχείριστος, τελευταίας  γενεάς με έτος πρώτης κυκλοφορίας μετά το 2017. 
Να διαθέτει δύο τρόπους αναρρόφησης δείγματος: α) δειγματοληψία από κλειστό σωληνάριο β) 
δειγματοληψία από ανοικτό σωληνάριο. 

11. Να χρησιμοποιεί έως 17 μl ολικού αίματος για γενική αίματος σε όλους τους τρόπους 
δειγματοληψίας. Επίσης να έχει δυνατότητα ανάλυσης προαραιωμένου αίματος χωρίς να απαιτείται 
διόρθωση των αποτελεσμάτων.  

12. Ο αναλυτής να διαθέτει δύο διαφορετικούς χώρους μέτρησης : 
α) Θάλαμος μέτρησης ερυθρών-αιμοπεταλίων. 

β) Θάλαμος μέτρησης λευκών , λευκοκυτταρικού τύπου , αιμοσφαιρίνης. 

13. Η αιμοσφαιρίνη να μετράται με αντιδραστήριο που δεν περιέχει κυανιούχες ουσίες, για την καλύτερη 
προστασία του περιβάλλοντος. 

14. Ο αναλυτής παρέχει να μετρά και να υπολογίζει τις παρακάτω παραμέτρους: 
 Λευκά αιμοσφαίρια, Ουδετερόφιλα, Λεμφοκύτταρα, Μονοπύρηνα, Ηωσινόφιλα, Βασεόφιλα, 

Άωρα κύτταρα σε ποσοστό % και απόλυτο αριθμό. 
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 Ερυθρά αιμοσφαίρια, Μέσο όγκο ερυθρών, Αιμοσφαιρίνη, Αιματοκρίτη, MCH, MCHC, ποσοστό 
υπόχρωμων ερυθρών, δείκτη μικροκυτταρικής αναιμίας, εύρος κατανομής ερυθρών SD, εύρος 
κατανομής ερυθρών, αιμοπετάλια, μέσο όγκο αιμοπεταλίων, αιμοπεταλιοκρίτη, εύρος 
κατανομής αιμοπεταλίων. 

15. Ο αναλυτής να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και να 
παρουσιάζει πλήρη μορφολογία κυττάρων. 

  Συγκεκριμένα: 

  α. Μορφολογία Λευκών Αιμοσφαιρίων 

 Επικάλυψη MO/NE  Λευκοπενία 

 Επικάλυψη MO/LY            Λευκοκυττάρωση 

 Επικάλυψη EO/NE            Λεμφοπενία 

 Επικάλυψη LY/NE   Λεμφοκυττάρωση 

     Πολυμορφοπυρήνωση 

     Μονοκυττάρωση 

     Ηωσινοφιλία 

     Βασεοφιλία 

     Ουδετεροπενία 

Οι υποπληθυσμοί των λευκών αιμοσφαιρίων (τύπος) να μετρώνται με τη βοήθεια της κυτταρομετρίας ροής, 
εφαρμόζοντας την κατ’ όγκον ανάλυση και οπτική μέθοδο με την χρήση πηγής φωτός LED.  

     β. Μορφολογία Ερυθρών 

 Ερυθροκυττάρως                                              Συγκολλήσεις ερυθρών 

 Ανισοκυττάρωση   Διμορφικός πληθυσμός  

 Μικροκυττάρωση   Αναιμία 

 Μακροκυττάρωση   Υποχρωμία   

 γ. Μορφολογία Αιμοπεταλίων 

 Μικρά ή Μεγάλα αιμοπετάλια 

 Θρομβοπενία 

 Θρομβοκυττάρωση 

16. Η μέτρηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων να γίνεται με την κατ’ όγκον ανάλυση. 
Το όργανο να δύναται να μετρά τόσο τα μεγάλα όσο και τα γιγάντια αιμοπετάλια. 

17. Στην έγχρωμη οθόνη αφής να εμφανίζονται η κατανομές των λευκών αιμοσφαιρίων, των ερυθρών και 
των αιμοπεταλίων με την μορφή νεφελογραμμάτων και ιστογραμμάτων. 

18. Ο αναλυτής να αυτοελέγχεται τόσο κατά το ξεκίνημα της ημέρας όσο και κατά την διάρκεια της 
ρουτίνας ειδοποιώντας τον χειριστή με οπτικά μηνύματα (alarms) για τυχόν δυσλειτουργία του 
οργάνου. Να έχει την δυνατότητα να ανοίγει  σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες χωρίς την 
παρουσία του χειριστή και την δυνατότητα να κλείνει (power down) μετά το (shut-down) αυτόματα 

19. Η ταχύτητα του οργάνου να φθάνει τα 55 δείγματα την ώρα στην ανάλυση κλειστού τύπου και 60 
δείγματα την ώρα στην ανάλυση ανοικτού τύπου, ενώ η ταυτοποίηση των δειγμάτων, των 
αντιδραστηρίων, των controls και του calibrator γίνεται και με την χρήση barcode reader χειρός. 

20. Ο αναλυτής να χρησιμοποιεί μόνο δύο λειτουργικά αντιδραστήρια και ένα καθαριστικό για να δώσει 
γενική αίματος με τύπο πέντε υποπληθυσμών. Να έχει πρόγραμμα διαχείρισης των αντιδραστηρίων 
που να δείχνει την στάθμη και τις υπολειπόμενες εξετάσεις που μπορεί να κάνει το κάθε 
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αντιδραστήριο. Επίσης να έχει ένδειξη για την στάθμη των αποβλήτων. Τα αντιδραστήρια να μην 
περιέχουν ενώσεις κυανίου, αζώτου ή φορμαλδεΰδης. Μεταξύ των μετρήσεων το όργανο να ξεπλένει 
αυτόματα τους χώρους μέτρησης, ενώ ταυτόχρονα να απομακρύνει τα τυχόν υπολείμματα των 
πρωτεϊνών στους χώρους μέτρησης χωρίς την παρέμβαση του χειριστή χωρίς την χρήση ειδικών 
αντιδραστηρίων. 

21. Ο αναλυτής να διαθέτει ενσωματωμένο υπολογιστή με ιδιαίτερα φιλικό λογισμικό πρόγραμμα με 
εικονίδια και κάθε εργασία να επιτυγχάνεται με τρία ή λιγότερα βήματα. Επίσης να διαθέτει 
ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής.  

22. Το λογισμικό του αναλυτή να παρέχει τουλάχιστον τις εξής δυνατότητες :  
 Επικοινωνία σειριακά ή δικτυακά με κεντρικό ή άλλους υπολογιστές. 
 Εσωτερική μνήμη 30.000 δειγμάτων με γραφήματα, επισημάνσεις και μηνύματα. 
 12 φακέλους control με δυνατότητα αποθήκευσης 150 αποτελεσμάτων σε κάθε φάκελο. 
 Εύκολη μεταφορά αποτελεσμάτων σε συμβατό USB 2.0. 
 Έλεγχο επαναληψιμότητας για κάθε παράμετρο σύμφωνα με τα όρια που έχει θέσει ο 

κατασκευαστής. 
 Πρόγραμμα αυτόματης βαθμονόμησης (calibration) του αναλυτή. 
 Προγράμματα ελέγχου με πρότυπα δείγματα (controls). 
 Έλεγχος μεταφοράς σφάλματος από δείγμα σε δείγμα (Carry-Over). 
 Τέλος ειδικά διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου συμπεριφοράς των ηλεκτρονικών και μηχανικών 

μερών του αναλυτή. 
23. Επιπροσθέτως να παρέχεται η δυνατότητα στον χειριστή να επιλέξει δύο τρόπους λειτουργίας όσον 

αφορά την ανάλυση των δειγμάτων της ρουτίνας : 
        α) Εξετάσεις με λευκοκυτταρικό τύπο 

        β) Εξετάσεις χωρίς τύπο λευκών. 

24. Το ρύγχος δειγματοληψίας να ξεπλένεται αυτόματα εσωτερικά και εξωτερικά μετά από κάθε μέτρηση 
χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. 

25. Ο αναλυτής για κάθε παράμετρο να πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο μετρήσεις και να παρουσιάζει 
τον μέσο όρο σαν αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τυχόν επαναλήψεις στα δείγματα 
της ρουτίνας. 

26. Ο αναλυτής να μπορεί να συνδεθεί με εκτυπωτή συμβατό με USB. 
27. Να διαθέτει όρια μέτρησης (γραμμικότητας):  

WBC = 0.20 – 100.00 x 103 / μl 

RBC = 0.20 – 8.00 x 106 / μl  

HGB= 0.20 – 25.0 x g / dL                                                                                 

PLT = 7.0 – 2.000 x 103 / μl. 

28. Να υπάρχουν διάφορα επίπεδα χειρισμού για καλύτερη και ασφαλέστερη χρήση του αναλυτή.  
29. Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει πρότυπο ανθρώπινο αίμα τριών επιπέδων για τον ημερήσιο 

έλεγχο όλων των παραμέτρων του αναλυτή (control) και πρότυπο calibrator standard (CAL) για την 
ρύθμιση των παραμέτρων. 

30. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα πληροφορικής του εργαστηρίου-. 
31. Η εταιρεία να διαθέτει εξακριβωμένα τμήμα SERVICE στην Θεσσαλονίκη. 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.732,40 € με Φ.Π.Α 
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Τα ιατρικά αναλώσιμα και ο συνοδός εξοπλισμός που θα προσφερθούν θα πρέπει να διαθέτουν 
πιστοποίηση CE, να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, παραγωγής το πολύ ενός έτους, που να 
αποδεικνύεται από βεβαίωση του οίκου κατασκευής, τελευταίας γενιάς σύγχρονης τεχνολογίας. Οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ με αριθ. ΔΥ8δ/ΓΠοικ/1348 ΦΕΚ 32/16/1/04 
“γΟδηγίες Ορθής Πρακτικής Διανομής Ι/Π”. 

 
E1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
Πίνακας Ε1. 

α/α Περιγραφή  Εξετάσεις €/εξέταση ΦΠΑ/εξετ 
(24%) 

€/εξετ. 
με ΦΠΑ 

Σύνολο € 
χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο € 
με ΦΠΑ 

1 ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ  30000 0,8 0,192 0,992 24.000,00 29.760,00 

      24.000,00 29.760,00 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

1. Να λειτουργεί αναίμακτα (να μη χρειάζεται νυγμός δακτύλου και χρήση σταγόνας τριχοειδικού 
αίματος) προκειμένου να μην υπάρχει πόνος, να εξαλείφεται πλήρως ο κίνδυνος μόλυνσης, καθώς 
και η διασπορά βιολογικού υλικού.   

2. Να διαθέτει μηχανισμό προσαρμογής του δακτύλου, προκειμένου να εφαρμόζει άριστα σε κάθε 
είδους δάκτυλο ανεξάρτητα από το πάχος αυτού.  

3. Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να πραγματοποιείται στην τελευταία φάλαγγα του δακτύλου (προς την 
παλάμη), δεδομένου η αιμάτωση είναι μεγαλύτερη και η μέτρηση επιτελείται με υψηλότερη 
ακρίβεια. 

4. Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να πραγματοποιείται στην τελευταία φάλαγγα του δακτύλου (προς την 
παλάμη), δεδομένου η αιμάτωση είναι μεγαλύτερη και η μέτρηση επιτελείται με υψηλότερη ακρίβεια  

5. Να μην υπάρχουν περιορισμοί στη λειτουργία και την αξιοπιστία του, που να αφορούν το μήκος του 
νυχιού, αν είναι βαμμένα ή όχι, την λιπαρότητα της επιφάνειας και της υγρασίας του δακτύλου. 

6. Το εύρος μέτρησης της αιμοσφαιρίνης να είναι 6-18 g/dl με απόκλιση  +/- 1 g/dl. Να χαρακτηρίζεται 
από δυνατότητα μέτρησης μεγάλου εύρους τιμών αιμοσφαιρίνης και με ελάχιστες αποκλίσεις από 
μετρήσεις αναφοράς.   

7. Η μέτρηση να επιτυγχάνεται με αισθητήρα ροής αίματος, σε μήκη κύματος 600-940 nm περίπου και 
να βασίζεται στη μέθοδο occlusion spectroscopy. 

8. Να δίνει μέχρι 5.000 αξιόπιστες μετρήσεις σε θερμοκρασίες  0-40 οC και να διαθέτει μετρητή 
εξετάσεων. 

9. Να αποθηκεύεται σε συνθήκες θερμοκρασίας -40 οC έως +70 οC και υγρασίας 5-95%. 
10. Ο αναλυτής να διαθέτει μνήμη των 300 τελευταίων αποτελεσμάτων. 
11. Το σύστημα να μην έχει βιολογικά απόβλητα. 
12. Να μην είναι αναγκαία για την λειτουργία του η χρήση μέτρησης αναφοράς (calibration). 
13. Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων. Να αναφερθούν.   
14. Να είναι μεγάλης αυτονομίας. Να μπορεί να λειτουργήσει επί 8 τουλάχιστον ώρες χωρίς σύνδεση σε 

πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος και να παρέχει μετρήσεις αξιόπιστες σε ακραίες θερμοκρασίες (0-40 0C).   
15. Να φέρει αισθητήρα εύκολα απολυμαινόμενο.   
16. Να μη χρειάζεται συχνά αλλαγή αισθητήρα και να αναφερθεί μετά πόσες εξετάσεις είναι αναγκαία η 

αλλαγή αισθητήρα.   
17. Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα μέτρησης μεγάλου εύρους τιμών αιμοσφαιρίνης και με ελάχιστες 

αποκλίσεις από μετρήσεις αναφοράς.   
18. Να διαθέτει μνήμη και δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ.  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19. Να συνεργάζεται άριστα με αναλυτή αναίμακτης μεθόδου προσδιορισμού αιμοσφαιρίνης, ο οποίος 
εκτός από την αιμοσφαιρίνη αίματος να μετρά και τους καρδιακούς παλμούς του αιμοδότη 
(ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ). 

20. Το σύστημα να απευθύνεται σε οργανωμένα τμήματα αιμοδοσίας νοσοκομείων και όχι για οικιακή 
χρήση (non-home use) από ασθενείς. 

21. Να διαθέτει πιστοποίηση IEC/EN 60601-1-2, Class B και να είναι συμμορφούμενος με τις οδηγίες 
CSA601.1, UL2601-1, IEC/EN 60601-4, MDD 93/42/EEC και 2007/47/EC. 

22. Να διαθέτει απαραίτητο πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας (ISO) και τα προϊόντα να φέρουν 
σήμανση και πιστοποίηση CE. 

23. H αξιοπιστία του να αποδεικνύεται με μελέτες σε Ελληνικά Τμήματα Αιμοδοσίας, αλλά και του 
εξωτερικού. 

24. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης (ελληνική γλώσσα).   
25. Να κατατεθεί πελατολόγιο. 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

26. Να παραχωρήσει το αιμοσφαιρινόμετρο για δοκιμή επί 3 τουλάχιστον ημέρες στην Αιμοδοσία, 
προκειμένου να αξιολογηθεί συγκριτικά. 

27. Να προσκομίσει βιβλιογραφία (μελέτες που καταδεικνύουν την αξιοπιστία μέτρησης της 
αιμοσφαιρίνης, κατά προτίμηση σε αιμοδότες, σε σύγκριση με κλασική τεχνική μέτρησης 
αιμοσφαιρίνης από σταγόνα τριχοειδικού αίματος ή μέτρηση σε φλεβικό αίμα). 

28. Να παρέχει τσάντα μεταφοράς του αιμοσφαιρινόμετρο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις 
εξορμήσεις της αιμοδοσίας.   

29. Να παραχωρήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) αιμοσφαιρινόμετρα σαν συνοδό εξοπλισμό χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση.   

30. Να παρέχει τεχνική κάλυψη δωρεάν σε όλη τη διάρκεια του έτους:  α) Άμεση αντικατάσταση καθώς 
και επισκευή της συσκευής σε περίπτωση βλάβης.  β) Μηνιαία προληπτική συντήρηση.  

31. Να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας στη χρήση του αιμοσφαιρινόμετρου χωρίς 
καμία οικονομική επιβάρυνση.  

 

Ε2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ   (μέτρηση 
αιμοσφαιρίνης από μικροποσότητα αίματος-δείγμα από το δάκτυλο) 

Πίνακας Β1. 

α/α Περιγραφή  Εξετάσεις  €/εξέταση 
ΦΠΑ/εξετ 

(24%) 
 €/εξετ. με 

ΦΠΑ 
Σύνολο € χωρίς 

ΦΠΑ 
Σύνολο € με 

ΦΠΑ 

1 ΚΥΒΕΤΕΣ Hb 10.000 0,36 0,0864 0,4464 3.600,00 4.464,00 

       3.600,00 4.464,00 

Ι. Προδιαγραφές κυβεττών  

1) Να παρουσιάζουν μεγάλη ακρίβεια μέτρησης. 
2) Να είναι κατάλληλες για φλεβικό, αρτηριακό και τριχοειδικό αίμα.  
3) Η πλήρωσή τους να στηρίζεται στο τριχοειδικό φαινόμενο.  
4) Η πλήρωση των κυβεττών με αίμα να γίνεται γρήγορα και από οποιοδήποτε σημείο θαλάμου του 

δείγματος ώστε να μηδενίζεται η περίπτωση εισαγωγής φυσαλίδας στην κυβέττα. Η κυβέττα να παίζει το 
ρόλο πιπέτας αναρρόφησης, δοχείου αντίδρασης και μέτρησης της αιμοσφαιρίνης.  

5) Οι κυβέττες να περιέχουν το αντιδραστήριο σε στερεά μορφή και να βασίζονται στη μέθοδο αζιδίου της 
μεθαιμοσφαιρίνης.  

6) Να απαιτούν πολύ μικρή ποσότητα δείγματος 
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ΙΙ. Προδιαγραφές συνοδού εξοπλισμού   

1) Να είναι μικρού μεγέθους, φορητό (βάρος μικρότερο του 1kg).   
2) Να λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρίες (αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον 90 ωρών). 
3) Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να εκτελείται με την μεθοδολογία αναφοράς του αζιδίου της 

μεθαιμοσφαιρίνης (παρακολούθηση της χημικής αντίδρασης που λαμβάνει χώρα στο φωτόμετρο – 
μέτρηση του τελικού σημείου της αντίδρασης).  

4) Η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος να μην υπερβαίνει τα 10μl αίματος.   
5) Η τυπική απόκλιση των μετρήσεων να είναι μικρότερη του 2% (CV<2%) σε σχέση με τη διεθνή 

μεθοδολογία αναφοράς για την αιμοσφαιρίνη (ICSH).   
6) Να είναι διαθέσιμα αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου της μεθοδολογίας.   
7) Ο χρόνος έκδοσης του αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 60 sec.   
8) Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και να 

προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποι-ητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, 
καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας του προϊόντος.   

9) Να έχει δυνατότητα μνήμης και σύνδεσης με Η/Υ για αρχειοθέτηση. 
10) Το σύστημα να απευθύνεται σε οργανωμένα τμήματα αιμοδοσίας νοσοκομείων και όχι για οικιακή χρήση 

(non-home use) από ασθενείς. 
11) Να κατατεθεί πελατολόγιο των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων.   

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

12. Να παραχωρήσει το αιμοσφαιρινόμετρο για δοκιμή επί 3 τουλάχιστον ημέρες στην Αιμοδοσία, 
προκειμένου να αξιολογηθεί συγκριτικά. 

13. Να παρέχει τσάντα μεταφοράς του αιμοσφαιρινόμετρο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εξορμήσεις 
της αιμοδοσίας.   

14. Να παραχωρήσει τέσσερα (4) αιμοσφαιρινόμετρα σαν συνοδό εξοπλισμό χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση.   

15. Να παρέχει τεχνική κάλυψη δωρεάν σε όλη τη διάρκεια του έτους: α) Άμεση αντικατάσταση καθώς και 
επισκευή της συσκευής σε περίπτωση βλάβης. β) Μηνιαία προληπτική συντήρηση.  

16. Να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας στη χρήση του αιμοσφαιρινόμετρου χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση και να προσκομίσει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας (ISO) και τα προϊόντα να 
φέρουν σήμανση και πιστοποίηση CE.  

17. Το μηχάνημα και οι κυβέτες να δοθούν στην Αιμοδοσία για 15 ημέρες προς δοκιμή   
 

Ε3. ΣΚΑΡΙΦΙΣΤHΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΓΙΑ ΛHΨΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟY ΑIΜΑΤΟΣ 

Πίνακας Γ1 

α/α Περιγραφή  Εξετάσεις 
€/ 

εξέταση 

ΦΠΑ/εξετ 
(24%) 

€/εξετ. με 
ΦΠΑ 

Σύνολο € χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο € με 
ΦΠΑ 

1 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10.000 0,041 0,00984 0,05084 410,00 508,40 

      410,00 508,40 

Προδιαγραφές σκαρφιστήρων 

1. Αυτόματοι σκαρφιστήρες για λήψη αίματος ανώδυνου τρυπήματος με αποστειρωμένη βελόνη μιας 
χρήσης 

2. Να διαθέτουν μηχανισμό απόκρυψης της βελόνας μετά τη χρήση, με προστατευτικό κάλυμμα 
ασφαλείας με αυτόματο μηχανισμό ενεργοποίησης και ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας με 
αυτόματο μηχανισμό ενεργοποίησης και ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για αποφυγή λάθος 
ενεργοποίησης, τριπλού ακονίσματος και με επικάλυψη σιλικόνης. 

3. Το βάθος διάτρησης να είναι ελεγχόμενο. 
4. Τύπος βελόνας 21-28mm και βάθος διάτρησης 1,6-1,8mm. 
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
  

ΧΑΛΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                        ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ                     ΝΤΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

 

Κριτήρια Ανάθεσης 
 
 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
 

ΟΜΑΔΑ Α' ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
1. Αναλυτές  

α) Συμφωνία προσφοράς με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Διακήρυξης  

20% 

β) Απλότητα στον χειρισμό και την λειτουργία του οργάνου, 
αποδοτικότητα (αριθμός δειγμάτων, αριθμός εξετάσεων κλπ), 
ταχύτητα και αξιοπιστία (ακρίβεια, επαναληψιμότητα κλπ) 
λειτουργίας του οργάνου. 

20% 

 2. Αντιδραστήρια  

α) Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα 
(αναλυτές), αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα των 
αποτελεσμάτων, ευχέρεια χρήσης. 

20% 

β) Διάρκεια χρήσεως - συνθήκες συντήρησης  5% 
γ) Συσκευασία (καταλληλότητα - σημάνσεις)  5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' 70% 
ΟΜΑΔΑ Β'  

1) Εκπαίδευση προσωπικού - χειριστών για τους αναλυτές  15% 
2) Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εργασία 
για τους αναλυτές  10% 

3) Χρόνος παράδοσης  5% 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' 30% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α'+ Β' 100% 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΧΑΛΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                         ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΜΑΡΓΙΟΡΙΤΣΑ                   ΝΤΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
1. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Ή PROSPECTUS 

1 

Η απαραίτητη σαφήνεια και ακρίβεια των 
αποτελεσμάτων στα καθημερινά προβλήματα που 
προκύπτουν στην διεξαγωγή των εξετάσεων στα 
εργαστήρια Αιμοδοσίας 

ΝΑΙ 

  

2 

Η μεγαλύτερη δυνατή οικονομία που προκύπτει όταν 
χρησιμοποιούνται ευρείας αποδοχής μέθοδοι και 
αντιδραστήρια, με καλή ως εκ τούτου απόδοση και με 
διεθνή βιβλιογραφική τεκμηρίωση 

ΝΑΙ 

  

3 

Η υπάρχουσα εμπειρία από τη χρήση συγκεκριμένων 
μεθόδων και η δυνατότητα μεγαλύτερης εμβάθυνσης, 
γεγονότα που δεν επιτρέπουν την εύκολη αλλαγή κάθε 
χρόνο τεχνικών και μεθόδων 

ΝΑΙ 

  

4 
Οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου (Υ4δ/οικ.2897/16-3-1994) και των Διεθνών  Οργανώσεων Υγείας που 
ορίζουν ότι: 

4α 

Ο αξιόπιστος και αποτελεσματικός έλεγχος του αίματος 
για την μετάγγιση να γίνεται με μεθόδους τελευταίας 
γενιάς που κυκλοφορούν στο εμπόριο βάσει διεθνώς 
αναγνωρισμένων διαγνωστικών αλγόριθμων 

ΝΑΙ 

  

4β  

Για τη διευκρίνιση δυσδιάγνωστων και αμφίβολων 
περιστατικών ανοσοαιματολογίας απαιτούνται δύο και 
συχνά τρεις ή και περισσότεροι μέθοδοι διαφορετικής 
αρχής 

ΝΑΙ 

  

 
2. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Ή PROSPECTUS 
Α. Τα αντιδραστρήρεια πρέπει:    
1 Να έχουν κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξεως ΝΑΙ   

2 
Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την 
ημερομηνία παράδοσής τους να μην έχει παρέλθει το 
1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής τους 

ΝΑΙ 
  

3 

Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του 
προϊόντος προς της λήξεως του και ενώ έχουν τηρηθεί 
οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες 
συντηρήσεως του, υποχρεούται ο προμηθευτής στην 
αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας 

ΝΑΙ 

  

4 
Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό 
ποιοτικού ελέγχου, όπου αυτό προβλέπεται 

ΝΑΙ 
  

5 Κατά την παράδοση να συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά 

ΝΑΙ   

6 

Να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη σήμανση 
CE και οι τεχνικές προδιαγραφές να είναι σύμφωνες με 
τις Υπουργικές αποφάσεις, το ίδιο ισχύει και για τον 
συνοδό εξοπλισμό 

ΝΑΙ 

  

7 
Nα είναι τελευταίας γενεάς, για όλους τους 
προβλεπόμενους ελέγχους, και να έχουν επίπεδα 
ανιχνευσιμότητας σύμφωνα με τις τρέχουσες συστάσεις 

ΝΑΙ 
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αρ.R (95) 15 του Συμβουλίου της Ευρώπης 
8 Να έχουν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα ΝΑΙ   
Β. Στις προσφερόμενες συσκευασίες απαραίτητα να αναγράφεται 

1 

Η επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Ο 
προσφέρων οφείλει, με ποινή απόρριψης, να αναφέρει 
τη χώρα προέλευσης των αντιδραστηρίων και το 
εργοστάσιο κατασκευής 

ΝΑΙ 

  

2 

Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου 
ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το 
διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητα του και το 
περιεχόμενο της συσκευασίας 

ΝΑΙ 

  

3 
Ο κωδικός της παρτίδας και η ημερομηνία μέχρι την 
οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ασφαλώς 
χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης 

ΝΑΙ 
  

4 Οι ενδεδειγμένες συνθήκες αποθήκευσης, 
προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις 

ΝΑΙ   

 
ΤΜΗΜΑ Α’ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ – (δεν απαιτείται συνοδός εξοπλισμός) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Ή PROSPECTUS 

Α1. 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΩΝ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΑΚΑ Η’ ΠΛΑΚΑ 
NACRYL 

 
Να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης (και κατά την παραλαβή τους στην Αιμοδοσία να υπάρχει 
χρονικό περιθώριο χρήσης τουλάχιστον ενός έτους) 

1 Να δίνουν αντίδραση σε χρόνο μικρότερο των 2 λεπτών ΝΑΙ   

2 
Να μην παρατηρείται ίζημα, παρουσία σωματιδίων ή 
σχηματισμός πηκτώματος κατά τον οπτικό έλεγχο 

ΝΑΙ 
  

3 
Να μην προκαλούν ανοσοαιμόλυση ή σχηματισμό 
στηλών  (rouleaux) ερυθροκυττάρων ΝΑΙ 

  

4 
Να μη προκαλούν διασταυρούμενες αντιδράσεις ή 
φαινόμενο προζώνης 

ΝΑΙ 
  

5 

Να έχουν υψηλή συγγένεια, ειδικότητα και ευαισθησία 
ώστε να ανιχνεύονται ομάδες με χαμηλό αριθμό 
αντιγονικών επιτόπων. Να είναι απαλλαγμένα μη 
ειδικών αντισωμάτων, ώστε να αποφεύγονται ψευδώς 
θετικά αποτελέσματα 

ΝΑΙ 

  

6 
Να δίνουν σαφείς αντιδράσεις με ερυθροκύτταρα που 
παρουσιάζουν εξασθενημένη έκφραση του/(των) 
αντίστοιχου (-ων) αντιγόνου(-ων) 

ΝΑΙ 
  

7 
Τα αντιδραστήρια χωρίς αραίωση να δίνουν 
αντιδράσεις 3-4+ με εναιώρημα  ερυθροκυττάρων 3% 
σε φυσιολογικό ορό σε θερμοκρασία δωματίου 

ΝΑΙ 
  

8 
Ειδικότερα, για τον έλεγχο των αντιγόνων Α, Β, ΑΒ να 
είναι μονοκλωνικά και αυστηρώς κατάλληλα  για slide 
test.  Να αναφερθεί ο τίτλος 

ΝΑΙ 
  

9 
Αντιδραστήρια για το αντιγόνο Β στο σύστημα ΑΒΟ,  να 
μη δίνουν ψευδώς θετική αντίδραση λόγω επίκτητου Β. 
Να αναφερθεί ο τίτλος 

ΝΑΙ 
  

10 
Αντιδραστήρια για τον έλεγχο υποομάδων Α1 και Α2 να 
είναι αυστηρώς κατάλληλα για τεχνική slide test  και 

ΝΑΙ 
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κατά προτίμηση μονοκλωνικά. Να αναφερθεί ο τίτλος 

11 

Για τον έλεγχο του συστήματος RH (D, C, c, E, e) να είναι 
όλα μονοκλωνικά και αυστηρώς κατάλληλα για slide 
test. Να αναφερθεί ο τίτλος για το καθένα χωριστά. 
Ειδικότερα, για τον έλεγχο του D να προσφερθούν 
δύο τύποι αντιδραστηρίου: 

 

  

 

 μείγμα IgG, IgM (D VI-) για να ανιχνεύονται 
καλύτερα οι υποομάδες D.  

 IgM, για τον έλεγχο του D σε ασθενείς με θετική 
άμεση Coombs. Να συνοδεύεται από αντίστοιχο 
μάρτυρα. 

ΝΑΙ 

  

12 
Για τον έλεγχο του Kell να είναι μονοκλωνικό και 
αυστηρώς κατάλληλο για τεχνική slide  test. Να 
αναφερθεί ο τίτλος 

ΝΑΙ 
  

13 
Όλα τα αντιδραστήρια να είναι συσκευασμένα σε 
φιαλίδια με βαθμονομημένο σταγονομετρικό πώμα 

ΝΑΙ 
  

14 
Όλα τα αντιδραστήρια να φέρουν σήμανση  CE και 
πιστοποιητικό CE και 

ΝΑΙ 
  

15 Να δοθεί πελατολόγιo ΝΑΙ   

16 
Για τους αντιορούς anti-A, anti-B, anti-AB, anti-C, anti-c, 
anti-E, anti-e, anti-Kell, anti-A1 και anti-Η να γίνει 
υποχρεωτικά κατάθεση δειγμάτων 

ΝΑΙ 
  

17 
Υποχρεωτικά να κατατεθούν η περιγραφή και οι οδηγίες 
χρήσεως (prospectus) στην Ελληνική και (ή) Αγγλική 
γλώσσα 

ΝΑΙ 
  

18 
Συνιστάται να απαντηθούν  όλες οι προδιαγραφές με τη 
σειρά που αναφέρονται 

ΝΑΙ 
  

19 
Προσφορές που αποκλίνουν από τις παραπάνω τεχνικές 
προδιαγραφές δεν θα γίνουν αποδεκτές 

ΝΑΙ 
  

Α2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
 Αλβουμίνη (Bovine Albumine) 22% ή 30%    

1 
Στο αντιδραστήριο να μην παρατηρείται ίζημα, 
παρουσία σωματιδίων ή σχηματισμός πηκτώματος κατά 
τον οπτικό έλεγχο 

ΝΑΙ 
  

2 
Να μην παρατηρείται συγκόλληση μη 
ευαισθητοποιημένων ερυθροκυττάρων, αιμολυτική 
δραστηριότητα, φαινόμενο προζώνης 

ΝΑΙ 
  

 Ηλεκτρολυτικό διάλυμα χαμηλής ιοντικής ισχύος (Liss)    

1 
Να μην παρατηρείται θολερότητα ή παρουσία 
σωματιδίων κατά τον οπτικό έλεγχο 

ΝΑΙ 
  

2 Το pH να είναι περίπου 6,7 (εύρος 6,5-7,0) ΝΑΙ   

3 
Να είναι απαλλαγμένο προσμείξεων με σύσταση που 
προσομοιάζει σε ερυθροκυτταρικά αντιγόνα, για να μην 
παρατηρούνται ψευδώς θετικά αποτελέσματα 

ΝΑΙ 
  

 
Πολυδύναμος αντισφαιρινικός ορός  (αντιδραστήριο 
Coombs): Anti-Human Polyspecific, με αντισώματα 
έναντι ανοσοσφαιρινών και συμπληρώματος 

 
  

1 
Το αντιδραστήριο anti-Human πρέπει να έχει δράση 
ευρέος φάσματος (έναντι IgG, IgM, IgA, C3d) 

ΝΑΙ 
  

2 
Να μην παρατηρείται ίζημα, παρουσία σωματιδίων ή 
σχηματισμός πηκτώματος κατά τον οπτικό έλεγχο 

ΝΑΙ 
  

3 
Να μην παρατηρείται αιμολυτική δραστηριότητα ή 
συγκόλληση ερυθροκυττάρων οποιασδήποτε ομάδος 
ΑΒΟ, μετά από επώαση με συμβατό ορό 

ΝΑΙ 
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Α3. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΝΑΙ   
Α4. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΤΥΠΟΥ NACRYL ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

1 
Να είναι μιας χρήσης, χρώματος γαλακτερού, με 
βυθίσματα, κατάλληλα για συγκολλητινοαντιδράσεις 

ΝΑΙ 
  

2 Να διαθέτουν τουλάχιστον 12 βυθίσματα ΝΑΙ   

Α5. 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ και ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΟΜΑΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ σε ΕΡΥΘΡΑ με άμεση COOMBS  (+) 

 

Αντιδραστήρια ειδικής επεξεργασίας 
ερυθροκυττάρων με θετική άμεση Coombs. Τα 
αντι-δραστήρια, πρέπει να παρέχονται σε μορφή 
Kit που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 
διαλύματα και δεν πρέπει να απαιτούν ειδικό 
εξοπλισμό πέραν του διαθέσιμου από το 
εργαστήριο. Επίσης τα επεξεργασμένα δείγματα να 
μπορούν να ελεγχθούν με την κλασσική μέθοδο, 
με την τεχνική γέλης ή μικροσφαιριδίων 

ΝΑΙ 

  

Α6. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΝΑΙ   

Α7. 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΩΑΣΗ Η 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ για ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ και ΠΕΡΙΠΟΠΛΟΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ (DAT+) – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης (και κατά την 
παραλαβή τους στην Αιμοδοσία να υπάρχει 
χρονικό περιθώριο χρήσης τουλάχιστον ενός 
έτους) 

ΝΑΙ 

  

1 

Να δίνουν αντίδραση σε χρόνο 5 λεπτών για 
ταυτοποίηση ομάδας ΑΒΟ Rh(D), Rh  Φιανότυπου και 
Kell , για επείγοντα  περιστατικά  καθώς και περίπλοκες 
ταυτοποιήσεις λόγω θετικής άμεσης Coombs 

ΝΑΙ 

  

2 Να ανιχνεύει υποομάδες στο σύστημα ΑΒΟ ΝΑΙ   

3 
Γρήγορη ταυτοποίηση των  φαινοτύπων των ομάδων 
Duffy, Kidd και Ss  για περίπλοκες ταυτοποιήσεις λόγω 
θετικής άμεσης Coombs  

ΝΑΙ 
  

4 
Να είναι σαφείς και σταθερές οι εικόνες (αντιδράσεις) 
των αποτελεσμάτων και να παραμένουν σταθερά για 
πολλές ώρες 

ΝΑΙ 
  

5 Να μη δίνει ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα ΝΑΙ   

6 
Να περιλαμβάνεται μάρτυρας ελέγχου της διαδικασίας 
και μάρτυρας ελέγχου μη ειδικών συγκολλήσεων 

ΝΑΙ 
  

7 
Όλα τα αντιδραστήρια να φέρουν σήμανση CE και 
πιστοποίηση CE και ISO ΝΑΙ 

  

8 Να υπάρχει διαθέσιμη βιβλιογραφία και πελατολόγιο ΝΑΙ   

9 
Η εταιρεία που θα αναλάβει την προμήθεια των 
αντιδραστηρίων, να έχει την δυνατότητα κάλυψης 

ΝΑΙ 
  

10 Να δοθεί πελατολόγιo ΝΑΙ   
11 Να γίνει υποχρεωτικά κατάθεση δειγμάτων ΝΑΙ   

12 
Υποχρεωτικά να κατατεθούν η περιγραφή και οι οδηγίες 
χρήσεως (prospectus) στην Ελληνική και (ή) Αγγλική 
γλώσσα 

ΝΑΙ 
  

13 
Συνιστάται να απαντηθούν  όλες οι προδιαγραφές με τη 
σειρά που αναφέρονται 

ΝΑΙ 
  

14 Προσφορές που αποκλίνουν από τις παραπάνω τεχνικές 
προδιαγραφές δεν θα γίνουν αποδεκτές 

ΝΑΙ   

Α8. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡIA ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΑΙ   
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ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΩΓΗ DARATUMUMAB 

 
ΤΜΗΜΑ Β’ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ COOMBS ME ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 
PROSPECTUS 

Β1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΣΤΗΛΕΣ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ    

1 Να παρέχει αυξημένη ευαισθησία, ασφάλεια, 
επαναληψιμότητα, αξιοπιστία ΝΑΙ   

2 Να είναι σαφείς και σταθερές οι εικόνες 
(αντιδράσεις) των αποτελεσμάτων ΝΑΙ   

3 
Να μη δίνει ψευδώς θετικά ή αρνητικά 
αποτελέσματα. Ειδικά για το αντιγόνο Β να μη δίνει 
ψευδώς θετικό αποτέλεσμα λόγω επίκτητου Β 

ΝΑΙ 
  

4 

Οι κασέτες και τα διαλύματα να έχουν διάρκεια 
χρήσης > 4 μηνών και τα ερυθρά προσδιορισμού 
ομάδος ΑΒΟ (με μέθοδο ανάστροφης τυποποίησης) 
τουλάχιστον 30 ημέρες 

ΝΑΙ 

  

5 
Τα αντιδραστήρια ομάδων αίματος και Rhesus να 
είναι μονοκλωνικά ή πολυκλωνικά για τυποποίηση 
υποομάδων ΑΒΟ και Rh D 

ΝΑΙ 
  

6 

Όλοι οι προσφερόμενοι αντιοροί, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την 
ανίχνευση των σπανίων αντιγόνων, να είναι 
υποχρεωτικά εγκεκριμένοι για χρήση στις 
προσφερόμενες στήλες αιμοσυγκόλλησης (CE 
Mark). Στην περίπτωση που ο προμηθευτής των 
αντιορών δεν είναι ίδιος με τον κατασκευαστή του 
μηχανήματος, τότε η καταλληλότητα των 
αντιδραστηρίων θα πρέπει να τεκμηριώνεται από 
πρότυπα έντυπα της κατασκευάστριας εταιρείας  
του αντιορού και όχι της προμηθεύτριας 

ΝΑΙ 

  

7 Να μην απαιτείται πλύσιμο ερυθροκυττάρων 
αιμοδοτών ή ασθενών ΝΑΙ   

8 Όλα τα αντιδραστήρια να φέρουν σήμανση CE και 
πιστοποίηση CE και ISO ΝΑΙ   

Β2. 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΗΛΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
(Συνοδός εξοπλισμός: ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ, με υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης επί βλάβης που δεν 
αποκαθίσταται εντός εβδομάδας) 

1 
Να είναι πλήρως αυτόματος αναλυτής συνεχούς 
φόρτωσης δειγμάτων και τυχαίας προσπέλασης. Να 
μπορεί να λειτουργεί όλο το 24ωρο 

ΝΑΙ 
  

2 Να υπόκεινται στους Ευρωπαϊκούς (CE-mark) και ΝΑΙ   
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Διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας και αξιοπιστίας. Η 
προσφέρουσα εταιρεία να έχει πιστοποίηση κατά 
ISO ή TUV ή άλλον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό 

3 Να διαθέτει ευρύ μενού εξετάσεων :    
 Ομάδα αίματος με ανάστροφη ομάδα ΝΑΙ   
 Rhesus φαινότυπος ΝΑΙ   
 Φαινότυπος ερυθρών ΝΑΙ   
 Έλεγχος σπάνιων ερυθροκυτταρικών αντιγόνων ΝΑΙ   
 Δοκιμασία συμβατότητας ΝΑΙ   
 Ανίχνευση αντισωμάτων ΝΑΙ   
 Ταυτοποίηση (ταξινόμηση) άμεσης Coombs ΝΑΙ   
 Διερεύνηση και ταυτοποίηση αντισωμάτων ΝΑΙ   
 Τιτλοποίηση αντισωμάτων ΝΑΙ   

4 Να στηρίζεται στη τεχνική της στήλης 
αιμοσυγκόλησης (αδρανή γυάλινα μικροσφαιρίδια) ΝΑΙ   

5 
Να διαθέτει τουλάχιστον 80 θέσεις για τοποθέτηση 
δειγμάτων σε αποσπώμενους  φορείς 

ΝΑΙ 
  

6 

Ο αναλυτής θα πρέπει να είναι σε συνεχή βάση 
έτοιμος να δεχτεί καινούργια  δείγματα για 
προγραμματισμό εξετάσεων. Θα πρέπει να 
περιγραφεί με λεπτομέρεια η φόρτωση και 
διεκπεραίωση επειγόντων δειγμάτων κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της ρουτίνας 

ΝΑΙ 

  

7 

Ο χειριστής ανά πάσα στιγμή να μπορεί να επιλέγει 
την εξέταση ή το συνδυασμό εξετάσεων που θέλει 
να πραγματοποιήσει για κάθε δείγμα. Επιπλέον να 
έχει τη δυνατότητα δημιουργίας δικών του 
πρωτοκόλλων ή να τροποποιεί παραμέτρους των 
προτυποποιημένων (πχ παράταση χρόνου επώασης 
στη περίπτωση ανίχνευσης αντισωμάτων) 

ΝΑΙ 

  

8 

Τα δείγματα να τοποθετούνται στον αναλυτή στα 
πρωτογενή τους σωληνάρια (primary tubes) χωρίς 
μετάγγιση και να αναγνωρίζονται μέσω γραμμικού 
κώδικα (Barcode). Ο αναλυτής να δέχεται χωρίς 
περιορισμούς σωληνάρια όλων των διαθέσιμων 
διαστάσεων καθώς και παιδιατρικά (μικρού όγκου) 

ΝΑΙ 

  

9 

Ο αναλυτής να εξετάζει δείγματα ορού, πλάσματος, 
εναιωρήματος ερυθροκυτάρων, συμπυκνωμένων 
ερυθρών κατευθείαν από τον ασκό, 
φυγοκεντρημένου ολικού αίματος. Να μπορεί να 
χειρίζεται παράλληλα συνδυασμούς με τους 
παραπάνω τύπους δειγμάτων. Να μπορεί να 
παρασκευάσει αυτόματα το εναιώρημα ερυθρών 
που απαιτείται διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει 
carry over από δείγμα σε δείγμα 

ΝΑΙ 

  

10 
Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης πήγματος στο 
δείγμα με οπτική ή ακουστική ενημέρωση του 
χειριστή 

ΝΑΙ 
  

11 Θα πρέπει να εντοπίζει προβλήματα που ΝΑΙ   
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σχετίζονται με τη ποιότητα των προδιανεμημένων 
αντιδραστηρίων (στήλες) πριν την διενέργεια της 
εκάστοτε εξέτασης 

12 Να διαθέτει ανίχνευση στάθμης του δείγματος ΝΑΙ   

13 

Να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο 
αντιδραστηρίων. Να διασφαλίζεται η  σταθερότητα 
τους καθ’ όλο το χρόνο παραμονής τους επί του 
αναλυτή 

ΝΑΙ 

  

14 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται (με ανακίνηση ή 
ανάδευση) η σταθερή συγκέντρωση του 
εναιωρήματος των γνωστών ερυθρών για 
ανάστροφο έλεγχο ομάδας, έλεγχο αντισωμάτων 
κλπ 

ΝΑΙ 

  

15 
Ο αναλυτής θα πρέπει να ανιχνεύει μέσω της 
στάθμης του υγρού  το διαθέσιμο όγκο σε κάθε 
αντιδραστήριο και να ενημερώνει το χειριστή 

ΝΑΙ 
  

16 

Τα αντιδραστήρια να δύναται να τοποθετούνται σε 
τυχαίες θέσεις και ο αναλυτής μέσω του γραμμικού 
κώδικα (Barcode) να προσδιορίζει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία (όνομα αντιδραστηρίου, αρ. 
παρτίδας, ημ. λήξης, διαθέσιμη ποσότητα) για 
ιχνηλάτηση της εξέτασης. Οποιαδήποτε αλλαγή στα 
αντιδραστήρια που είναι φορτωμένα στον αναλυτή 
θα πρέπει για την ασφάλεια των αποτελεσμάτων να 
ανιχνεύεται αυτόματα  και να καταγράφεται από 
το λογισμικό του αναλυτή 

ΝΑΙ 

  

17 

Τυχόν ύπαρξη πωμάτων στα σωληνάρια ή στα 
φιαλίδια των αντιδραστηρίων (εκ  παραδρομής) να 
ανιχνεύεται από τον αναλυτή και να ενημερώνεται 
ο χειριστής 

ΝΑΙ 

  

18 

Η διάτρηση του καλύμματος των κασετών να 
γίνεται από κατάλληλες κεφαλές (πολλαπλές 
κεφαλές ανάλογα με τα προφίλ εξετάσεων του 
κάθε εργαστηρίου) ώστε να διασφαλίζεται η 
αποφυγή επιμόλυνσης ανάμεσα στις διαφορετικού 
τύπου κασέτες 

ΝΑΙ 

  

19 Να μπορεί να χρησιμοποιήσει μερικώς 
χρησιμοποιημένες κασέτες ΝΑΙ   

20 

Ο χρήστης να ενημερώνεται κάθε στιγμή για τις 
διαθέσιμες ποσότητες αντιδραστηρίων και εάν 
είναι επαρκείς για τις προγραμματισμένες 
εξετάσεις, για το χρόνο που χρειά-ζεται για να 
πραγματοποιηθεί η κάθε εξέταση και το στάδιο στο 
οποίο βρίσκεται κλπ 

ΝΑΙ 

  

21 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει όποιες 
επιπλέον καταναλώσεις αντιδραστηρίων 
απαιτούνται με βάση τα πρωτόκολλα του αναλυτή 
ώστε να συνυπολογιστούν στο τελικό κόστος 
λειτουργίας και στην εκτίμηση της πραγματικής 

ΝΑΙ 
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ταχύτητας 

22 

Ο αναλυτής να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό 
χώρο για στερεά και υγρά απόβλητα ώστε να 
καλύπτεται η ημερήσια ρουτίνα. Η στάθμη τους να 
ελέγχεται από το λογισμικό και να ενημερώνεται ο 
χειριστής όταν θα πρέπει να απομακρυνθούν 

ΝΑΙ 

  

23 Να διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένης 
πρόσβασης για επικύρωση αποτελεσμάτων ΝΑΙ   

24 

Να έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης των 
μικροστηλών και από τις δύο πλευρές, για την 
αποφυγή λανθασμένης ερμηνείας σε περίπτωση 
πολύ ασθενών αντιδράσεων. Η επέμβαση του 
χειριστή θα πρέπει να ιχνηλατείται από το σύστημα 
όταν ανακαλείται το συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

ΝΑΙ 

  

25 

Να εντοπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την 
ποιότητα των προδιανεμημένων αντιδραστηρίων 
στις στήλες, πριν τη διενέργεια της εκάστοτε 
εξέτασης 

ΝΑΙ 

  

26 

Να δίνεται δυνατότητα reflex testing, δηλαδή 
αυτόματου προγραμματισμού εξετάσεων με βάση 
τα αποτελέσματα των ήδη εκτελούμενων 
εξετάσεων (πχ. σε περίπτωση θετικής έμμεσης 
Coombs μπορεί να γίνεται αυτόματα ο 
προγραμματισμός πάνελ) 

ΝΑΙ 

  

27 
Η εικόνα της αντίδρασης να αποθηκεύεται 
ηλεκτρονικά στη μνήμη του αναλυτή και σε 
εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο 

ΝΑΙ 
  

28 

Να συνδέεται με εξωτερικό πληροφοριακό 
σύστημα (LIS) για αυτόματη παραγγελία εξετάσεων 
και την αποστολή των αποτελεσμάτων (η σύνδεση 
θα επιβαρύνει οικονομικά την εταιρεία) 

ΝΑΙ 

  

29 

Οι προμηθευτές να προσφέρουν κιτ για το 
καθημερινό ποιοτικό έλεγχο του αναλυτή και όλων 
των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιεί με έτοιμα 
αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα 

ΝΑΙ 

  

30 

Να έχει τη δυνατότητα επαλήθευσης, τεκμηρίωσης 
και ιχνηλασιμότητας για να διασφαλίζεται η 
εγκυρότητα σε επίπεδο μεμονωμένου 
αποτελέσματος 

ΝΑΙ 

  

31 
Οι συντηρήσεις να διενεργούνται 
αυτοματοποιημένα ώστε να διασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία του αναλυτή 

ΝΑΙ 
  

32 
Ο αναλυτής να διαθέτει εύχρηστο πρόγραμμα σε 
γραφικό περιβάλλον και οθόνη αφής. Θα 
προτιμηθεί λογισμικό λειτουργίας στα ελληνικά 

ΝΑΙ 
  

33 

Το χρησιμοποιούμενο λογισμικό θα πρέπει να έχει 
πολύ υψηλά standards ασφαλείας και 
ιχνηλασιμότητας. Θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα 
διαφορετικών δικαιωμάτων ανά χρήστη εάν αυτό 
είναι επιθυμητό. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα του 

ΝΑΙ 
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λογισμικού για τη καθοδήγηση των χειριστών στην 
επίλυση τεχνικών προβλημάτων όπου δεν είναι 
απαραίτητη η επέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας 

34 

Να περιγραφεί ο τρόπος χειρισμού τεχνικών 
προβλημάτων του αναλυτή από το προσωπικό του 
προμηθευτή και ο τρόπος αποκατάστασής τους. Θα 
αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα παροχής 
απομακρυσμένης (remote) τεχνικής υποστήριξης 

ΝΑΙ 

  

35 

Να συνοδεύονται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) 
με κατάλληλη ισχύ, με ελάχιστη δυνατή αυτονομία 
20 λεπτών της ώρας καθώς και οπτικοακουστική 
διάταξη προειδοποίησης, στις περιπτώσεις 
διακοπής της τάσης του ρεύματος και στις 
περιπτώσεις χαμηλού επιπέδου τάσης των 
επαναφορτιζόμενων μπαταριών 

ΝΑΙ 

  

36 
Να συνδέονται αμφίδρομα με το υπάρχον 
πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Η 
σύνδεση θα επιβαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία 

ΝΑΙ 
  

37 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν στη προσφορά τους κατάλογο 
αιμοδοσιών στις οποίες είναι εγκατεστημένος ο 
αναλυτής με σαφή αναφορά για το είδος των 
εξετάσεων που εκτελεί κατά περίπτωση 

ΝΑΙ 

  

38 

Κατά τη διάρκεια παραμονής του αναλυτή στο 
Νοσοκομείο η προμηθεύτρια εταιρεία είναι 
υποχρεωμένη να συντηρεί αλλά και να επισκευάζει 
τη συσκευή, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση 
από την πλευρά του Νοσοκομείου 

ΝΑΙ 

  

39 

Αν για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης 
απαιτηθούν πέραν των 24 ωρών ή απαιτηθεί 
μεταφορά του αναλυτή ή μέρος αυτού στις 
εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρείας ή 
ακόμα και στην κατασκευάστρια εταιρεία, τότε η 
προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να παράσχει 
στο Νοσοκομείο, χωρίς κανένα κόστος, ίδια ή 
παρόμοιων δυνατοτήτων συσκευή, προς χρήση και 
κάλυψη των σχετικών αναγκών της Αιμοδοσίας, 
έως ότου επιστραφεί το επισκευασμένο μηχάνημα 

ΝΑΙ 

  

40 

Να αναφερθεί ο χρόνος ανταπόκρισης του 
τμήματος service της προμηθεύτριας εταιρείας (ο 
οποίος θα είναι δεσμευτικός) σε τηλεφωνική ή 
γραπτή κλήση της Ν.Υ. Αιμοδοσίας. Θα αξιολογηθεί 
ιδιαίτερα η δυνατότητα παροχής απομακρυσμένης 
(remote) τεχνικής υποστήριξης 

ΝΑΙ 

  

41 

Το σύστημα να συνοδεύεται και από χειροκίνητο 
ημιαυτόματο σύστημα στηλών αιμοσυγκόλλησης 
(κασετών που χρησιμοποιεί τα ίδια υλικά) για τις 
παραπάνω εξετάσεις ως εφεδρικό για τη λειτουργία 
του αυτόματου αναλυτή 

ΝΑΙ 
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42 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ : 
1. δύο (2) φυγοκέντροι, 
2. δύο (2) επωαστήρες ξηράς θερμότητας 37οC,  
3. τέσερεις (4) πιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου,  
4. δύο (2) στατώ 

ΝΑΙ 

  

Β3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΙΚΡΟΣΤΗΛΩΝ ΝΑΙ   
 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ COOMBS ME ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΓΕΛΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 
PROSPECTUS 

Γ1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΕΛΗΣ 

1 

Οι αντιοροί που περιέχονται στις στήλες πρέπει 
να είναι άριστης ποιότητας, να έχουν υψηλή 
ευαισθησία και να μη δημιουργούν 
διασταυρούμενες αντιδράσεις 

ΝΑΙ 

  

2 Να υπάρχει επαναληψιμότητα και αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων ΝΑΙ   

3 
Να δίνονται σαφείς πληροφορίες σχετικά με την 
ευαισθησία, την ειδικότητα και την ακρίβεια των 
καρτών 

ΝΑΙ 
  

4 Να δίνουν καθαρές και σταθερές αντιδράσεις ΝΑΙ   

5 
Τα αντιδραστήρια ομάδων αίματος και Rhesus να 
είναι μονοκλωνικά ή πολυκλωνικά για 
τυποποίηση υποομάδων ΑΒΟ και Rh D 

ΝΑΙ 
  

6 

Όλοι οι προσφερόμενοι αντιοροί, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την 
ανίχνευση των σπανίων αντιγόνων, να είναι 
υποχρεωτικά εγκεκριμένοι για χρήση στις 
προσφερόμενες κάρτες γέλης (CE Mark), ώστε η 
κάθε εταιρεία να προσφέρει αντιορούς που να 
είναι εγκεκριμένοι για χρήση στις προσφερόμενες 
κάρτες και όχι σε άλλες κάρτες γενικά, που να 
πιστοποιείται από τον κατασκευαστή και όχι από 
τον προμηθευτή 

ΝΑΙ 

  

7 Να μην απαιτείται πλύσιμο ερυθροκυττάρων 
αιμοδοτών ή ασθενών ΝΑΙ   

8 

Να υπάρχει πολυετής αποδεδειγμένη εμπειρία 
τουλάχιστον 10 ετών στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό που να αποδεικνύεται με συνημμένο 
πελατολόγιο και δημοσιεύσεις στην διεθνή 
βιβλιογραφία 

ΝΑΙ 

  

9 
Τα αντιδραστήρια και τα διαλύματα να έχουν 
διάρκεια χρήσεως τουλάχιστον ενός έτους, ενώ 
τα ερυθροκύτταρα πέραν των 30 ημερών 
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10 
Τα παρακάτω ζητούμενα είδη να προσφέρονται 
όλα από τον ίδιο προμηθευτή και να αφορούν την 
ίδια τεχνική 

 
  

Γ2. 

ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(Συνοδός εξοπλισμός: ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ, με υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης επί βλάβης που δεν 
αποκαθίσταται εντός εβδομάδας) 

1 
Να είναι πλήρως αυτόματος αναλυτής  συνεχούς 
φόρτωσης δειγμάτων και τυχαίας προσπέλασης,  
με εύχρηστο λογισμικό 

ΝΑΙ 
  

2 Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα μεγάλου 
εύρους εξετάσεων ώστε να καλύπτει όλο το 
φάσμα των εξετάσεων της Αιμοδοσίας και να 
στηρίζεται στην  τεχνική μεθόδου γέλης για τις 
ακόλουθες εξετάσεις : 

ΝΑΙ 

  

 Προσδιορισμό πλήρους ομάδας αίματος 
ABO/Rh(D) 

ΝΑΙ 
  

 Προσδιορισμό  ανάστροφης ομάδας ΑΒΟ ΝΑΙ   
 Προσδιορισμό πλήρους φαινότυπου Rhesus ΝΑΙ   
 Προσδιορισμό ερυθροκυτταρικών αντιγόνων ΝΑΙ   
 Δοκιμασία συμβατότητας ΝΑΙ   
 Άμεση Δοκιμασία Coombs με ταξινόμηση 

αντισωμάτων 
ΝΑΙ 

  

 Ανίχνευση και Ταυτοποίηση αντισωμάτων ΝΑΙ   

3 Ο αναλυτής να είναι walk away και το πρόγραμμα 
να είναι φιλικό στο χρήστη ΝΑΙ   

4 

Το χρησιμοποιούμενο λογισμικό του Αναλυτή να 
έχει υψηλά standards ευαισθησίας, ειδικότητας, 
ασφάλειας, ιχνηλασιμότητας, ταχύτητας και  
εξασφάλιση επαναληψιμότητας 

ΝΑΙ 

  

5 

Να διαθέτει τουλάχιστον 50 θέσεις για 
τοποθέτηση δειγμάτων σε αποσπώμενους φορείς 
και να συνοδεύεται από αποσπώμενους φορείς 
για τα δείγματα υψηλής προτεραιότητας (STAT)  

ΝΑΙ 

  

6 Να διαθέτει ανίχνευση στάθμης του δείγματος ΝΑΙ   

7 Να διατρυπά αυτόματα το κάλυμμα αλουμινίου 
των καρτών ΝΑΙ   

8 

Η τοποθέτηση και ο προγραμματισμός των 
δειγμάτων στον αναλυτή να μην επηρεάζει την 
ήδη εκτελούμενη ρουτίνα εκτός αν πρόκειται για 
επείγοντα δείγματα. Ο αναλυτής  να είναι ανά 
πάσα στιγμή έτοιμος να δεχτεί καινούργια 
δείγματα για προγραμματισμό εξετάσεων 

ΝΑΙ 

  

9 
Να δέχεται διαφορετικούς τύπους δειγμάτων 
(συμπυκνωμένα ερυθρά, ολικό αίμα, 
εναιωρήματα ερυθροκυττάρων) 

ΝΑΙ 
  

10 Τα δείγματα να τοποθετούνται στον αναλυτή με 
τα αρχικά τους σωληνάρια, χωρίς μετάγγισή τους ΝΑΙ   
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σε άλλα και να αναγνωρίζονται μέσω γραμμωτού 
κώδικα (Barcode) 

11 
Ο αναλυτής να δέχεται χωρίς περιορισμούς 
σωληνάρια όλων των διαθέσιμων διαστάσεων, 
καθώς και παιδιατρικά 

ΝΑΙ 
  

12 
Ο αναλυτής να έχει δυνατότητα ανίχνευσης 
πήγματος, ινικής και φυσαλίδων στο δείγμα με 
οπτική ενημέρωση του χειριστή 

ΝΑΙ 
  

13 

Να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο 
αντιδραστηρίων ώστε να έχει υψηλή αυτονομία 
για τις κύριες εξετάσεις (ομάδα, Rhesus, 
φαινότυπο, διασταύρωση, έλεγχος αντισωμάτων) 
χωρίς την ανάγκη διακοπής της ρουτίνας για 
τροφοδότηση 

ΝΑΙ 

  

14 

Ο αναλυτής να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό 
χώρο για στερεά και υγρά απόβλητα ώστε να 
καλύπτεται η ημερήσια ρουτίνα. Η στάθμη τους 
να ελέγχεται ηλεκτρονικά και  να ενημερώνεται ο 
χειριστής όταν θα πρέπει να απομακρυνθούν 

ΝΑΙ 

  

15 

Τα αντιδραστήρια να δύνανται να τοποθετούνται 
σε τυχαίες θέσεις και ο αναλυτής μέσω του 
γραμμικού κώδικα (Barcode) να προσδιορίζει όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία (όνομα αντιδραστηρίου, 
αρ. παρτίδας, ημ. λήξης, διαθέσιμη ποσότητα) για 
ιχνηλάτηση της εξέτασης. Οποιαδήποτε αλλαγή 
στα αντιδραστήρια που είναι φορτωμένα στον 
αναλυτή να ανιχνεύεται  αυτόματα και να 
καταγράφεται από το λογισμικό του αναλυτή 

ΝΑΙ 

  

16 
Ο χρήστης να δύναται ανά πάσα στιγμή να 
επιλέγει την εξέταση ή το σύνολο των εξετάσεων 
που θα πραγματοποιηθούν χωρίς περιορισμό 

ΝΑΙ 
  

17 

Ο χρήστης να δύναται να ενημερώνεται κάθε 
στιγμή για τις διαθέσιμες ποσότητες 
αντιδραστηρίων και εάν είναι επαρκείς για τις 
προγραμματισμένες εξετάσεις, για το χρόνο που 
χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η κάθε 
εξέταση και για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται 

ΝΑΙ 

  

18 
Ο αναλυτής να έχει υψηλή ταχύτητα για την 
ομάδα ABO/D, για την ανάστροφη ομάδα και τον 
πλήρη φαινότυπο Rhesus 

ΝΑΙ 
  

19 

Το αποτέλεσμα της αντίδρασης να διαβάζεται και 
ερμηνεύεται αυτόματα. Σε περίπτωση 
ακαθόριστου ή αμφιβόλου αποτελέσματος, ο 
χρήστης να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί το 
αποτέλεσμα οπτικά και να το καταχωρεί. Η 
επέμβαση του χειριστή να ιχνηλατείται από το 
σύστημα όταν ανακαλείται το συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα. Ο χειριστής να έχει την δυνατότητα 
επιλογής για να αξιολογεί οπτικά και άλλα 
αποτελέσματα πέραν των αμφίβολων 

ΝΑΙ 
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20 
Η εικόνα της αντίδρασης να αποθηκεύεται 
ηλεκτρονικά στη μνήμη του αναλυτή και σε 
εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο 

ΝΑΙ 
  

21 

Να συνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα (LIS) 
του Νοσοκομείου για την αποστολή των 
αποτελεσμάτων (η σύνδεση θα επιβαρύνει 
οικονομικά την εταιρεία) 

ΝΑΙ 

  

22 
Να διαθέτει ενεργό αυτόματο ποιοτικό έλεγχο για 
την κατάσταση των αντιδραστηρίων κατά τη 
διάρκεια φόρτωσής τους 

ΝΑΙ 
  

23 
Να διαθέτει ενεργό αυτόματο έλεγχο της 
κατάστασης του αναλυτή πριν την επεξεργασία 
του εκάστοτε δείγματος 

ΝΑΙ 
  

24 

Να διαθέτει ενσωματωμένο ποιοτικό έλεγχο με 
έτοιμα αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα για τα 
επιμέρους τμήματά του. Τα στοιχεία του 
ποιοτικού ελέγχου να ιχνηλατούνται σε κάθε 
παραγόμενο αποτέλεσμα 

ΝΑΙ 

  

25 

O αναλυτής να διαθέτει πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης ως προς το CE σύμφωνα με την 
περί in Vitro Διαγνωστικών οδηγία 98/79/EC και η 
κατασκευάστρια εταιρεία να είναι κάτοχος 
πιστοποιητικού ISO 

ΝΑΙ 

  

26 

Να συνοδεύονται από σταθεροποιητή τάσης 
(UPS) με κατάλληλη ισχύ, με ελάχιστη δυνατή 
αυτονομία 20 λεπτών της ώρας καθώς και 
οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης, στις 
περιπτώσεις διακοπής της τάσης του ρεύματος 
και στις περιπτώσεις χαμηλού επιπέδου τάσης 
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών 

ΝΑΙ 

  

27 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν στη προσφορά τους κατάλογο 
αιμοδοσιών στις οποίες είναι εγκατεστημένος ο 
αναλυτής με σαφή αναφορά για το είδος των 
εξετάσεων που εκτελεί κατά περίπτωση 

ΝΑΙ 

  

28 

Να συνδέονται αμφίδρομα με το υπάρχον 
πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Η 
σύνδεση θα επιβαρύνει οικονομικά την 
προμηθεύτρια εταιρεία 

ΝΑΙ 

  

29 

Κατά τη διάρκεια παραμονής του αναλυτή στο 
Νοσοκομείο η προμηθεύτρια εταιρεία είναι 
υποχρεωμένη να συντηρεί αλλά και να 
επισκευάζει τον αναλυτή, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή χωρίς καμία 
οικονομική υποχρέωση από την πλευρά του του 
Νοσοκομείου 

ΝΑΙ 

  

30 

Αν για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης 
απαιτηθούν πέραν των 24 ωρών ή απαιτηθεί 
μεταφορά του αναλυτή ή μέρος αυτού στις 
εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρείας ή 

ΝΑΙ 
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ακόμα και στην κατασκευάστρια εταιρεία, τότε η 
προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να 
παράσχει, χωρίς κανένα κόστος, ίδιο ή 
παρόμοιων δυνατοτήτων αναλυτή, προς χρήση 
και κάλυψη των σχετικών αναγκών της 
Αιμοδοσίας, έως ότου επιστραφεί το 
επισκευασμένο μηχάνημα 

31 

Να αναφερθεί ο χρόνος ανταπόκρισης του 
τμήματος service της προμηθεύτριας εταιρείας (ο 
οποίος θα είναι δεσμευτικός) σε τηλεφωνική ή 
γραπτή κλήση της Ν.Υ. Αιμοδοσίας. Θα 
αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα παροχής 
απομακρυσμένης (remote) τεχνικής υποστήριξης 

ΝΑΙ 

  

32 

Το σύστημα να συνοδεύεται και από χειροκίνητο 
ημιαυτόματο σύστημα καρτών (χρησιμοποιεί τα ίδια 
υλικά) για τις παραπάνω εξετάσεις ως εφεδρικό για τη 
λειτουργία του αυτόματου αναλυτή 

ΝΑΙ 

  

33 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ : 
 δύο (2) φυγοκέντροι, 
 δύο (2) επωαστήρες ξηράς θερμότητας 37οC,  
 τέσερεις (4) πιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου,  
 δύο (2) στατώ  
 τέσσερεις (4) δοσομετρητές 

ΝΑΙ 

  

Γ3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ ΝΑΙ   

Γ4. 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ ΜΕ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ 
ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΛΗΣ 

ΝΑΙ 
  

 
 

ΤΜΗΜΑ Δ’ 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 
PROSPECTUS 

 Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: 

1 Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της 
υπηρεσίας για τη χρήση τους σε αναλυτές ΝΑΙ   

2 Να έχουν όσο το δυνατόν μακρύτερο χρόνο 
λήξεως ΝΑΙ   

3 Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσης ΝΑΙ   

4 

Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα 
μεταξύ αντιδραστηρίων και λοιπών αναλώσιμων 
υλικών που χρησιμοποιούν τα μηχανήματα. Αυτό 
θα πρέπει να πιστοποιείται από τον 
κατασκευαστή των μηχανημάτων αυτών 

ΝΑΙ 

  

5 Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, όπου αυτό ΝΑΙ   
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προβλέπεται 
6 Να έχουν κατάλληλη συσκευασία ΝΑΙ   

7 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης 
παραγωγής και κατά την ημερομηνία της 
παράδοσης του να μην έχει παρέλθει το 1/3, 
τουλάχιστον, της συνολικής διάρκειας ζωής του 

ΝΑΙ 

  

8 

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του 
προϊόντος προ της λήξεως του, κι ενώ έχουν 
τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον 
κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεώς του, ο 
προμηθευτής θα υποχρεούται να προβεί σε 
αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας 

ΝΑΙ 

  

9 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε 
δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά 
δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων, 
τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά 
τη διάρκεια χρήσης, μετά από σχετική αναφορά 
του Διευθυντή του εργαστηρίου, αρκούντως 
τεκμηριωμένη. Όλα τα αντιδραστήρια θα 
αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία της 
προμήθειας και θα ελέγχονται επίσης και κατά τη 
διάρκεια της παραλαβής 

ΝΑΙ 

  

10 

Ο αναλυτής να είναι αμεταχείριστος, τελευταίας  
γενεάς με έτος πρώτης κυκλοφορίας μετά το 2017. 
Να διαθέτει δύο τρόπους αναρρόφησης 
δείγματος: α) δειγματοληψία από κλειστό 
σωληνάριο β) δειγματοληψία από ανοικτό 
σωληνάριο 

ΝΑΙ 

  

11 

Να χρησιμοποιεί έως 17 μl ολικού αίματος για 
γενική αίματος σε όλους τους τρόπους 
δειγματοληψίας. Επίσης να έχει δυνατότητα 
ανάλυσης προαραιωμένου αίματος χωρίς να 
απαιτείται διόρθωση των αποτελεσμάτων 

ΝΑΙ 

  

12 

Ο αναλυτής να διαθέτει δύο διαφορετικούς 
χώρους μέτρησης : 
α) Θάλαμος μέτρησης ερυθρών-αιμοπεταλίων. 
β) Θάλαμος μέτρησης λευκών , λευκοκυτταρικού 
τύπου , αιμοσφαιρίνης 

ΝΑΙ   

ΝΑΙ   

ΝΑΙ   

13 
Η αιμοσφαιρίνη να μετράται με αντιδραστήριο 
που δεν περιέχει κυανιούχες ουσίες, για την 
καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος 

ΝΑΙ 
  

14 

Ο αναλυτής παρέχει να μετρά και να υπολογίζει: 
 Λευκά αιμοσφαίρια, Ουδετερόφιλα, 

Λεμφοκύτταρα, Μονοπύρηνα, Ηωσινόφιλα, 
Βασεόφιλα, Άωρα κύτταρα σε ποσοστό % και 
απόλυτο αριθμό 

 Ερυθρά αιμοσφαίρια, Μέσο όγκο ερυθρών, 
Αιμοσφαιρίνη, Αιματοκρίτη, MCH, MCHC, 
ποσοστό υπόχρωμων ερυθρών, δείκτη 

ΝΑΙ 
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μικροκυτταρικής αναιμίας, εύρος κατανομής 
ερυθρών SD, εύρος κατανομής ερυθρών, 
αιμοπετάλια, μέσο όγκο αιμοπεταλίων, 
αιμοπεταλιοκρίτη, εύρος κατανομής 
αιμοπεταλίων 

15 Ο αναλυτής να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και να 
παρουσιάζει πλήρη μορφολογία κυττάρων, συγκεκριμένα: 

15α 

Μορφολογία Λευκών Αιμοσφαιρίων: 
Επικάλυψη MO/NE Λευκοπενία 
Επικάλυψη MO/LY            Λευκοκυττάρωση 
Επικάλυψη EO/NE            Λεμφοπενία 
Επικάλυψη LY/NE  Λεμφοκυττάρωση 
                                                   Πολυμορφοπυρήνωση 
                                   Μονοκυττάρωση 
   Ηωσινοφιλία 
   Βασεοφιλία 
   Ουδετεροπενία 

ΝΑΙ 

  

15β 

Μορφολογία Ερυθρών: 
Ερυθροκυττάρως                       Συγκολλήσεις ερυθρών 
Ανισοκυττάρωση                        Διμορφικός πληθυσμός 
Μικροκυττάρωση       Αναιμία 
Μακροκυττάρωση      Υποχρωμία 

ΝΑΙ 

  

15γ 

Μορφολογία Αιμοπεταλίων 
Μικρά ή Μεγάλα αιμοπετάλια 
Θρομβοπενία 
Θρομβοκυττάρωση 

ΝΑΙ 

  

16 

Η μέτρηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των 
αιμοπεταλίων να γίνεται με την κατ’ όγκον 
ανάλυση. Το όργανο να δύναται να μετρά τόσο τα 
μεγάλα όσο και τα γιγάντια αιμοπετάλια 

ΝΑΙ 

  

17 

Στην έγχρωμη οθόνη αφής να εμφανίζονται η 
κατανομές των λευκών αιμοσφαιρίων, των 
ερυθρών και των αιμοπεταλίων με την μορφή 
νεφελογραμμάτων και ιστογραμμάτων 

ΝΑΙ 

  

18 

Ο αναλυτής να αυτοελέγχεται τόσο κατά το 
ξεκίνημα της ημέρας όσο και κατά την διάρκεια 
της ρουτίνας ειδοποιώντας τον χειριστή με οπτικά 
μηνύματα (alarms) για τυχόν δυσλειτουργία του 
οργάνου. Να έχει την δυνατότητα να ανοίγει  σε 
προκαθορισμένες ημέρες και ώρες χωρίς την 
παρουσία του χειριστή και την δυνατότητα να 
κλείνει (power down) μετά το (shut-down) 
αυτόματα 

ΝΑΙ 

  

19 

Η ταχύτητα του οργάνου να φθάνει τα 55 δείγματα 
την ώρα στην ανάλυση κλειστού τύπου και 60 
δείγματα την ώρα στην ανάλυση ανοικτού τύπου, 
ενώ η ταυτοποίηση των δειγμάτων, των 
αντιδραστηρίων, των controls και του calibrator 
γίνεται και με την χρήση barcode reader χειρός 

ΝΑΙ 

  

20 
Ο αναλυτής να χρησιμοποιεί μόνο δύο λειτουργικά 
αντιδραστήρια και ένα καθαριστικό για να δώσει 
γενική αίματος με τύπο πέντε υποπληθυσμών. Να 

ΝΑΙ 
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έχει πρόγραμμα διαχείρισης των αντιδραστηρίων 
που να δείχνει την στάθμη και τις υπολειπόμενες 
εξετάσεις που μπορεί να κάνει το κάθε 
αντιδραστήριο. Επίσης να έχει ένδειξη για την 
στάθμη των αποβλήτων. Τα αντιδραστήρια να μην 
περιέχουν ενώσεις κυανίου, αζώτου ή 
φορμαλδεΰδης. Μεταξύ των μετρήσεων το όργανο 
να ξεπλένει αυτόματα τους χώρους μέτρησης, ενώ 
ταυτόχρονα να απομακρύνει τα τυχόν 
υπολείμματα των πρωτεϊνών στους χώρους 
μέτρησης χωρίς την παρέμβαση του χειριστή χωρίς 
την χρήση ειδικών αντιδραστηρίων 

21 

Ο αναλυτής να διαθέτει ενσωματωμένο 
υπολογιστή με ιδιαίτερα φιλικό λογισμικό 
πρόγραμμα με εικονίδια και κάθε εργασία να 
επιτυγχάνεται με τρία ή λιγότερα βήματα. Επίσης 
να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής 

ΝΑΙ 

  

22 Το λογισμικό του αναλυτή να παρέχει τουλάχιστον 
τις εξής δυνατότητες:    

22α Επικοινωνία σειριακά ή δικτυακά με κεντρικό ή 
άλλους υπολογιστές ΝΑΙ   

22β Εσωτερική μνήμη 30.000 δειγμάτων με 
γραφήματα, επισημάνσεις και μηνύματα ΝΑΙ   

22γ 12 φακέλους control με δυνατότητα αποθήκευσης 
150 αποτελεσμάτων σε κάθε φάκελο ΝΑΙ   

22δ Εύκολη μεταφορά αποτελεσμάτων σε συμβατό 
USB 2.0 ΝΑΙ   

22ε 
Έλεγχο επαναληψιμότητας για κάθε παράμετρο 
σύμφωνα με τα όρια που έχει θέσει ο 
κατασκευαστής 

ΝΑΙ 
  

22στ Πρόγραμμα αυτόματης βαθμονόμησης 
(calibration) του αναλυτή ΝΑΙ   

22ζ Προγράμματα ελέγχου με πρότυπα 
δείγματα (controls) ΝΑΙ   

22η Έλεγχος μεταφοράς σφάλματος από δείγμα σε 
δείγμα (Carry-Over) ΝΑΙ   

22θ 
Τέλος ειδικά διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου 
συμπεριφοράς των ηλεκτρονικών και μηχανικών 
μερών του αναλυτή 

ΝΑΙ 
  

23 Επιπροσθέτως να παρέχεται η δυνατότητα στον χειριστή να επιλέξει δύο τρόπους λειτουργίας όσον 
αφορά την ανάλυση των δειγμάτων της ρουτίνας: 

 Α. εξετασεις με λευκοκυτταρικο τυπο ΝΑΙ   

 Β. εξετάσεις χωρίς τύπο λευκών ΝΑΙ   

24 
Το ρύγχος δειγματοληψίας να ξεπλένεται 
αυτόματα εσωτερικά και εξωτερικά μετά από κάθε 
μέτρηση χωρίς την παρέμβαση του χειριστή 

ΝΑΙ 
  

25 
Ο αναλυτής για κάθε παράμετρο να 
πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο μετρήσεις και να 
παρουσιάζει τον μέσο όρο σαν αποτέλεσμα. Με 

ΝΑΙ 
  





 
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (33696100-6)  
 

 
 

106

τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τυχόν επαναλήψεις 
στα δείγματα της ρουτίνας 

26 Ο αναλυτής να μπορεί να συνδεθεί με εκτυπωτή 
συμβατό με USB 

ΝΑΙ   

27 

Να διαθέτει όρια μέτρησης (γραμμικότητας):  
WBC = 0.20 – 100.00 x 103 / μl 
RBC = 0.20 – 8.00 x 106 / μl  
HGB= 0.20 – 25.0 x g / dL                                                                                
PLT = 7.0 – 2.000 x 103 / μ 

ΝΑΙ 

  

28 Να υπάρχουν διάφορα επίπεδα χειρισμού για 
καλύτερη και ασφαλέστερη χρήση του αναλυτή 

ΝΑΙ   

29 

Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει πρότυπο 
ανθρώπινο αίμα τριών επιπέδων για τον ημερήσιο 
έλεγχο όλων των παραμέτρων του αναλυτή 
(control) και πρότυπο calibrator standard (CAL) για 
την ρύθμιση των παραμέτρων 

ΝΑΙ 

  

30 Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα 
πληροφορικής του εργαστηρίου 

ΝΑΙ   

31 Η εταιρεία να διαθέτει εξακριβωμένα τμήμα 
SERVICE στην Θεσσαλονίκη 

ΝΑΙ   

 
 

ΤΜΗΜΑ Ε’ 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 
PROSPECTUS 

Ε1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

1 

Να λειτουργεί αναίμακτα (να μη χρειάζεται νυγμός 
δακτύλου και χρήση σταγόνας τριχοειδικού αίματος) 
προκειμένου να μην υπάρχει πόνος, να εξαλείφεται 
πλήρως ο κίνδυνος μόλυνσης, καθώς και η διασπορά 
βιολογικού υλικού 

ΝΑΙ 

  

2 
Να διαθέτει μηχανισμό προσαρμογής του δακτύλου, 
προκειμένου να εφαρμόζει άριστα σε κάθε είδους 
δάκτυλο ανεξάρτητα από το πάχος αυτού 

ΝΑΙ 
  

3 

Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να πραγματοποιείται 
στην τελευταία φάλαγγα του δακτύλου (προς την 
παλάμη), δεδομένου η αιμάτωση είναι μεγαλύτερη 
και η μέτρηση επιτελείται με υψηλότερη ακρίβεια 

ΝΑΙ 

  

4 

Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να πραγματοποιείται 
στην τελευταία φάλαγγα του δακτύλου (προς την 
παλάμη), δεδομένου η αιμάτωση είναι μεγαλύτερη 
και η μέτρηση επιτελείται με υψηλότερη ακρίβεια 

ΝΑΙ 

  

5 
Να μην υπάρχουν περιορισμοί στη λειτουργία και την 
αξιοπιστία του, που να αφορούν το μήκος του 
νυχιού, αν είναι βαμμένα ή όχι, την λιπαρότητα της 

ΝΑΙ 
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επιφάνειας και της υγρασίας του δακτύλου 

6 

Το εύρος μέτρησης της αιμοσφαιρίνης να είναι 6-18 
g/dl με απόκλιση  +/- 1 g/dl. Να χαρακτηρίζεται από 
δυνατότητα μέτρησης μεγάλου εύρους τιμών 
αιμοσφαιρίνης και με ελάχιστες αποκλίσεις από 
μετρήσεις αναφοράς 

ΝΑΙ 

  

7 
Η μέτρηση να επιτυγχάνεται με αισθητήρα ροής 
αίματος, σε μήκη κύματος 600-940 nm περίπου και 
να βασίζεται στη μέθοδο occlusion spectroscopy 

ΝΑΙ 
  

8 
Να δίνει μέχρι 5.000 αξιόπιστες μετρήσεις σε 
θερμοκρασίες  0-40 οC και να διαθέτει μετρητή 
εξετάσεων 

ΝΑΙ 
  

9 Να αποθηκεύεται σε συνθήκες θερμοκρασίας -40 οC 
έως +70 οC και υγρασίας 5-95% ΝΑΙ   

10 Ο αναλυτής να διαθέτει μνήμη των 300 τελευταίων 
αποτελεσμάτων ΝΑΙ   

11 Το σύστημα να μην έχει βιολογικά απόβλητα ΝΑΙ   

12 Να μην είναι αναγκαία για την λειτουργία του η 
χρήση μέτρησης αναφοράς (calibration) ΝΑΙ   

13 Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων. Να 
αναφερθούν ΝΑΙ   

14 

Να είναι μεγάλης αυτονομίας. Να μπορεί να 
λειτουργήσει επί 8 τουλάχιστον ώρες χωρίς σύνδεση 
σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος και να παρέχει 
μετρήσεις αξιόπιστες σε ακραίες θερμοκρασίες (0-40 
0C) 

ΝΑΙ 

  

15 Να φέρει αισθητήρα εύκολα απολυμαινόμενο ΝΑΙ   

16 
Να μη χρειάζεται συχνά αλλαγή αισθητήρα και να 
αναφερθεί μετά πόσες εξετάσεις είναι αναγκαία η 
αλλαγή αισθητήρα 

ΝΑΙ 
  

17 
Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα μέτρησης 
μεγάλου εύρους τιμών αιμοσφαιρίνης και με 
ελάχιστες αποκλίσεις από μετρήσεις αναφοράς 

ΝΑΙ 
  

18 Να διαθέτει μνήμη και δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ ΝΑΙ   

19 

Να συνεργάζεται άριστα με αναλυτή αναίμακτης 
μεθόδου προσδιορισμού αιμοσφαιρίνης, ο οποίος 
εκτός από την αιμοσφαιρίνη αίματος να μετρά και 
τους καρδιακούς παλμούς του αιμοδότη (ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

ΝΑΙ 

  

20 
Το σύστημα να απευθύνεται σε οργανωμένα 
τμήματα αιμοδοσίας νοσοκομείων και όχι για οικιακή 
χρήση (non-home use) από ασθενείς 

ΝΑΙ 
  

21 

Να διαθέτει πιστοποίηση IEC/EN 60601-1-2, Class B 
και να είναι συμμορφούμενος με τις οδηγίες 
CSA601.1, UL2601-1, IEC/EN 60601-4, MDD 
93/42/EEC και 2007/47/EC 

ΝΑΙ 

  

22 
Να διαθέτει απαραίτητο πιστοποιητικό Διαχείρισης 
Ποιότητας (ISO) και τα προϊόντα να φέρουν σήμανση 
και πιστοποίηση CE 

ΝΑΙ 
  

23 H αξιοπιστία του να αποδεικνύεται με μελέτες σε ΝΑΙ   
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Ελληνικά Τμήματα Αιμοδοσίας, αλλά και του 
εξωτερικού 

24 Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης (ελληνική 
γλώσσα) ΝΑΙ   

25 Να κατατεθεί πελατολόγιο ΝΑΙ   
 Ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις :    

26 
Να παραχωρήσει το αιμοσφαιρινόμετρο για δοκιμή 
επί 3 τουλάχιστον ημέρες στην Αιμοδοσία, 
προκειμένου να αξιολογηθεί συγκριτικά 

ΝΑΙ 
  

27 

Να προσκομίσει βιβλιογραφία (μελέτες που 
καταδεικνύουν την αξιοπιστία μέτρησης της 
αιμοσφαιρίνης, κατά προτίμηση σε αιμοδότες, σε 
σύγκριση με κλασική τεχνική μέτρησης 
αιμοσφαιρίνης από σταγόνα τριχοειδικού αίματος ή 
μέτρηση σε φλεβικό αίμα) 

ΝΑΙ 

  

28 
Να παρέχει τσάντα μεταφοράς του 
αιμοσφαιρινόμετρο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
στις εξορμήσεις της αιμοδοσίας 

ΝΑΙ 
  

29 
Να παραχωρήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) 
αιμοσφαιρινόμετρα σαν συνοδό εξοπλισμό χωρίς 
καμία οικονομική επιβάρυνση 

ΝΑΙ 
  

30 

Να παρέχει τεχνική κάλυψη δωρεάν σε όλη τη 
διάρκεια του έτους:  α) Άμεση αντικατάσταση καθώς 
και επισκευή της συσκευής σε περίπτωση βλάβης.  β) 
Μηνιαία προληπτική συντήρηση 

ΝΑΙ 

  

31 
Να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Υπηρεσίας 
Αιμοδοσίας στη χρήση του αιμοσφαιρινόμετρου 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 

ΝΑΙ 
  

Ε2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
(μέτρηση αιμοσφαιρίνης από μικροποσότητα αίματος-δείγμα από το δάκτυλο) 

Ι. Προδιαγραφές κυβεττών :    
1 Να παρουσιάζουν μεγάλη ακρίβεια μέτρησης ΝΑΙ   

2 Να είναι κατάλληλες για φλεβικό, αρτηριακό και 
τριχοειδικό αίμα ΝΑΙ   

3 Η πλήρωσή τους να στηρίζεται στο τριχοειδικό 
φαινόμενο ΝΑΙ   

4 

Η πλήρωση των κυβεττών με αίμα να γίνεται 
γρήγορα και από οποιοδήποτε σημείο θαλάμου του 
δείγματος ώστε να μηδενίζεται η περίπτωση 
εισαγωγής φυσαλίδας στην κυβέττα. Η κυβέττα να 
παίζει το ρόλο πιπέτας αναρρόφησης, δοχείου 
αντίδρασης και μέτρησης της αιμοσφαιρίνης 

ΝΑΙ 

  

5 
Οι κυβέττες να περιέχουν το αντιδραστήριο σε 
στερεά μορφή και να βασίζονται στη μέθοδο αζιδίου 
της μεθαιμοσφαιρίνης 

ΝΑΙ 
  

6 Να απαιτούν πολύ μικρή ποσότητα δείγματος ΝΑΙ   
ΙΙ. Προδιαγραφές συνοδού εξοπλισμού:    

1 Να είναι μικρού μεγέθους, φορητό (βάρος μικρότερο 
του 1kg) ΝΑΙ   

2 Να λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρίες (αυτονομία ΝΑΙ   
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λειτουργίας τουλάχιστον 90 ωρών) 

3 

Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να εκτελείται με την 
μεθοδολογία αναφοράς του αζιδίου της 
μεθαιμοσφαιρίνης (παρακολούθηση της χημικής 
αντίδρασης που λαμβάνει χώρα στο φωτόμετρο – 
μέτρηση του τελικού σημείου της αντίδρασης) 

ΝΑΙ 

  

4 Η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος να μην 
υπερβαίνει τα 10μl αίματος ΝΑΙ   

5 
Η τυπική απόκλιση των μετρήσεων να είναι 
μικρότερη του 2% (CV<2%) σε σχέση με τη διεθνή 
μεθοδολογία αναφοράς για την αιμοσφαιρίνη (ICSH) 

ΝΑΙ 
  

6 Να είναι διαθέσιμα αντιδραστήρια ποιοτικού 
ελέγχου της μεθοδολογίας ΝΑΙ   

7 Ο χρόνος έκδοσης του αποτελέσματος να μην 
υπερβαίνει τα 60 sec ΝΑΙ   

8 

Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να 
είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και να 
προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα 
πιστοποι-ητικά του κατασκευαστή και του 
προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας του 
προϊόντος 

ΝΑΙ 

  

9 Να έχει δυνατότητα μνήμης και σύνδεσης με Η/Υ για 
αρχειοθέτηση ΝΑΙ   

10 
Το σύστημα να απευθύνεται σε οργανωμένα 
τμήματα αιμοδοσίας νοσοκομείων και όχι για οικιακή 
χρήση (non-home use) από ασθενείς 

ΝΑΙ 
  

11 Να κατατεθεί πελατολόγιο των Υπηρεσιών 
Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων ΝΑΙ   

 Ο προμηθευτής να έχει τις εξής υποχρεώσεις:    

12 
Να παραχωρήσει το αιμοσφαιρινόμετρο για δοκιμή 
επί 3 τουλάχιστον ημέρες στην Αιμοδοσία, 
προκειμένου να αξιολογηθεί συγκριτικά 

ΝΑΙ 
  

13 
Να παρέχει τσάντα μεταφοράς του 
αιμοσφαιρινόμετρο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
στις εξορμήσεις της αιμοδοσίας 

ΝΑΙ 
  

14 
Να παραχωρήσει τέσσερα (4) αιμοσφαιρινόμετρα 
σαν συνοδό εξοπλισμό χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση 

ΝΑΙ 
  

15 

Να παρέχει τεχνική κάλυψη δωρεάν σε όλη τη 
διάρκεια του έτους: α) Άμεση αντικατάσταση καθώς 
και επισκευή της συσκευής σε περίπτωση βλάβης. β) 
Μηνιαία προληπτική συντήρηση 

ΝΑΙ 

  

16 

Να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Υπηρεσίας 
Αιμοδοσίας στη χρήση του αιμοσφαιρινόμετρου 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και να 
προσκομίσει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας 
(ISO) και τα προϊόντα να φέρουν σήμανση και 
πιστοποίηση CE 

ΝΑΙ 

  

17 Το μηχάνημα και οι κυβέτες να δοθούν στην ΝΑΙ   
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Αιμοδοσία για 15 ημέρες προς δοκιμή 
Ε3. ΣΚΑΡΙΦΙΣΤHΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΓΙΑ ΛHΨΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟY ΑIΜΑΤΟΣ 

 Προδιαγραφές σκαρφιστήρων :    

1 
Αυτόματοι σκαρφιστήρες για λήψη αίματος 
ανώδυνου τρυπήματος με αποστειρωμένη βελόνη 
μιας χρήσης 

ΝΑΙ 
  

2 

Να διαθέτουν μηχανισμό απόκρυψης της βελόνας 
μετά τη χρήση, με προστατευτικό κάλυμμα 
ασφαλείας με αυτόματο μηχανισμό ενεργοποίησης 
και ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας με αυτόματο 
μηχανισμό ενεργοποίησης και ενσωματωμένο 
σύστημα ασφαλείας για αποφυγή λάθος 
ενεργοποίησης, τριπλού ακονίσματος και με 
επικάλυψη σιλικόνης 

ΝΑΙ 

  

3 Το βάθος διάτρησης να είναι ελεγχόμενο ΝΑΙ   

4 Τύπος βελόνας 21-28mm και βάθος διάτρησης 1,6-
1,8mm ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-  

Για συμβάσεις άνω των ορίων: Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  

της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

www.promitheus.gov.gr  

 

Το περιεχόμενο του αρχείου, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 

προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

α/α Περιγραφή αντιδραστηρίου  Εξετάσεις 

Προσφ/νη 
τιμή €/ 
εξέταση 

ΦΠΑ/ 
(13%) 

Προσφ/νη 
τιμή €/ 

εξέταση με 
ΦΠΑ 

Σύνολική 
προσφορά 

€ χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολική 
προσφορά 
€ με ΦΠΑ 

             

             

             

(όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κάθε τμήμα) 
 

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 κάθε αναλυτή) 
 

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 κάθε αναλυτή) 
 

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 
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 
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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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

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 94/2021 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 πέντε (5) 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. 
 
 





 
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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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 94/2021 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 πέντε (5) 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. 
 
 





 
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
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 λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
της από ………………. σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την 
………………………………………….  συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό 94/2021 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 πέντε (5) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 





 
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης  

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ποσού  ……………..……. ευρώ χωρίς  ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ διαμορφώνεται σε ……….………….. ευρώ για την 
προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος (CPV: 33696100-6), για ένα (1)έτος. 
   
Θεσσαλονίκη  σήμερα  την ……………. του μήνα …………………………….. του έτους  ……………….,  ημέρα  της 
εβδομάδος  ……………………………., οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός μεν το Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  Διοικητή του Νοσοκομείου, κ. 
Αντωνάκη Νικόλαο, και αφετέρου η εταιρεία …………………………………………………………………………………….. 
ΑΦΜ……………………………… τηλ……………………………….., fax:……………………………………… που εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον/την…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Εχοντας υπόψη: 
 
α) Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 21η/31-08-2022 τακτική 
συνεδρίασή του (θέμα 54ο) [ΑΔΑ: ΨΚΟΛ469067-ΦΜ9], με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Διεθνή 
Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια 
«Αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος (CPV: 33696100-6), με ταυτόχρονη δωρεάν 
παραχώρηση αυτόματου αναλυτή» για ένα (1) έτος συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της 
προαίρεση για ένα (1) επιπλέον έτος,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 497.517,30€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με 
Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 565.443,32€ για ένα (1) έτος και 995.034,61€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 
διαμορφώνεται σε 1.130.849,93€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της 
προαίρεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη τιμή). 
β) Την υπ’ αριθμ.: 4873/20-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΚΜ469067-ΕΚ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 
γ) Την υπ΄αριθμ..: 47788/21-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΤΧΟΡ1Ο-88Π) απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης 
που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ για το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, του Διοικητή της 4ης 
ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης. 
δ) Την υπ’ αριθμ. 23/2022 διακήρυξη. 
ε) Την προσφορά της εταιρείας ………………………………………………………………………………… 





 
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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στ) Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του πρώτου συμβαλλόμενου κατά την 
…………………………………… συνεδρίαση του (θέμα ……………..ο), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού. 
ζ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 
 

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 δωρεάν παραχώρηση ενός συνοδού εξοπλισμού ……………………………….  

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.  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, από ……….…………………….  έως και 
…………………………………., με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος  για το σύνολο των ποσοτήτων  
με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.  
 

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. 23/2022  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. 
β) Ο κωδικός εξέτασης. 
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη επισυναπτόμενη κατάσταση. 
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 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 εκδώσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και καλής λειτουργίας. 

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 
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. 
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   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: 
- 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.  
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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. 

Αν για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης απαιτηθούν πέραν των 24 ωρών ή απαιτηθεί μεταφορά του 
αναλυτή ή μέρος αυτού στις εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρίας ή ακόμα και στην 
κατασκευάστρια εταιρία, τότε η προμηθεύτρια εταιρία υποχρεούται να παράσχει στο Νοσοκομείο, χωρίς 
κανένα κόστος, ίδια ή παρόμοιων δυνατοτήτων συσκευή, προς χρήση και κάλυψη των σχετικών αναγκών 
της Αιμοδοσίας, έως ότου επιστραφεί το επισκευασμένο μηχάνημα. 

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 
  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 
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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:  
 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.  

 Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων-
Αρχής Εξέτασης Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
7 του ν. 4912/2022). 
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 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού για τα την προμήθεια των ειδών. 

 Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού 
παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3- 2009 ΚΥΑ σε 
εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.  

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  
 

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 
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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 
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 Θεσσαλονίκης, 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. 23/2022 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 
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019 (Α 137) 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

1. Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/ συνεργατών/ δανειζόντων/ εμπειρία/ 
υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω: 
 Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 

επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και 
την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με 
υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή 
παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό 
της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, 
(δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται 
από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή 
στατιστικούς σκοπούς. 

 Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των 
δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς 
φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από 
την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε 
περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της 
εκκρεμοδικίας. 

 Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής 
ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 

 Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν 
για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 
4624/2019. 

 Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον 
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πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου 
νόμου. 

 Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα ………………………. 

2. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης 
των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 
παρακάτω: 
 Ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο 

βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  
 διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

 λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  
  τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος 

την επεξεργασία,  
 λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων 
στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

 συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

 κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής 
υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή 
του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

 θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

 Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

άρθρο 14ο 

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 …………………….,  
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                

     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                                                 Για τον ανάδοχο 
    ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                          (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος) 
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