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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης                  
Τμήμα Προμηθειών                                 
Πληροφορίες: Παπαδημητρίου Αργυρώ 
Τηλ.: 2813404440 
Φαξ: 2810331570 
Ταχ. Διεύθυνση: 3o χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών  
Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης 
Email: supplies@hc-crete.gr 
Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.hc-crete.gr 
ΑΦΜ: 999161778  Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2279/19-01-2021 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Για την προμήθεια του είδους «Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ, CPV 33696200-7» 

(Αντιδραστήρια για τη διενέργεια της εργαστηριακής εξέτασης: Κωδ. ΚΕΟΚΕΕ 13.01.01.01.001 

ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 3 ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ με 

ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναγκαίου για την διενέργεια αυτών), για τις 

ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, για ένα (1) έτος και με δικαίωμα παράτασης 

για ένα επιπλέον έτος, συνολικού προϋπολογισμού (συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας 

παράτασης) 16.536,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α, σε βάρος του ΚΑΕ 1359 των Κέντρων Υγείας της 7ης 

Υ.ΠΕ Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

  

Η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης έχοντας υπόψη: 

A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 

3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 
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4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις». 

6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τεύχος Α’). 

7. Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)…..». 

Β.  Τις αποφάσεις – έγγραφα 

1. Τις με αρ. πρωτ. 1159/23-1-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές της επιτροπής σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών οι οποίες προέκυψαν κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης. 

2. Την με αρ. πρωτ. 75/2021 Απόφαση δέσμευσης. 

3. Την υπ’ αριθμ. 1432/13-01-2021 Απόφαση Διοικήτριας περί έγκρισης της προκήρυξης του 

Διαγωνισμού 

4. Τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια του 

είδους «Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ, CPV 33696200-7» (αντιδραστήρια για τη διενέργεια της 

εργαστηριακής εξέτασης : Κωδ. ΚΕΟΚΕΕ 13.01.01.01.001 ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 

3 ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναγκαίου 

για την διενέργεια αυτών), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης και 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα Ε΄ της παρούσης), για τις ανάγκες των 

Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης,  για ένα (1) έτος και με δικαίωμα παράταση για ένα επιπλέον 

έτος, συνολικού προϋπολογισμού (συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας παράτασης) 

16.536,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α,  σε βάρος του ΚΑΕ 1359 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης. 

 

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κεντρική Υπηρεσία 7ης 

ΥΠΕ 

(Γραφείο Πρωτοκόλλου) 

03/02/2021, 

ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 15:00 

Κεντρική Υπηρεσία 7ης 

ΥΠΕ 

(Γραφείο Προμηθειών) 

04/02/2021, 

ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 10:00 π.μ. 
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Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι 03 Φεβρουαρίου 2021 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. 

Κρήτης. 

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι 

εκπρόθεσμες και  θα επιστραφούν)  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή  επιτροπή  η οποία έχει οριστεί για 

το σκοπό αυτό. 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, 

τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

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

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

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

δημοσίων συμβάσεων. 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

3.6 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
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4. Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 

4412/2016. 

 

5. Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121του 

Ν.4412/2016.  

 

6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.  

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

7ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δημόσιος  Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές 

σφραγισμένες προσφορές  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
21/01/2021 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 04/02/2021 

Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεντρική Υπηρεσία 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης (Κωδικός ΝUTS: EL431) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ Αντιδραστήρια για την διενέργεια της εργαστηριακής 

εξέτασης : Κωδ. ΚΕΟΚΕΕ 13.01.01.01.001 ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 3 ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού 

εξοπλισμού αναγκαίου για την διενέργεια αυτών) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ, CPV 33696200-7 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 7
η
 Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ (Κωδικός ΝUTS: EL431) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και 

δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης) 
www.hc-crete.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 

Κέντρα Υγείας της  7
ης

 Υ.ΠΕ. Κρήτης   

(Κωδικός ΝUTS: EL431 - 434) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 16.536,00€ (συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας 

παράτασης) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον προϋπολογισμό των Κέντρων Υγείας της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης – 

ΚΑΕ 1359 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Εργαστηριακή εξέταση 

ΔΕΙΓΜΑ Όχι 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 31.200 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Για τα μηχανήματα: Εντός εξήντα (60) ημερών από την 

ημερομηνία  υπογραφής  της σχετικής  σύμβασης. 

Για τα λοιπά αναλώσιμα : Εντός δέκα (10) ημερών από την 

παραγγελία 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κέντρα Υγείας της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης  

(Κωδικός ΝUTS: EL431-4) 

ΧΡΟΝΟΣ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Εντός είκοσι (20) ημερών από την εγκατάσταση των 

μηχανημάτων και την τμηματική –κάθε φορά- παράδοση των 

απαιτούμενων υλικών και αναλωσίμων από το κάθε Κέντρο 

Υγείας της 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. 
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Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια του είδους «Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ, CPV 

33696200-7» (αντιδραστήρια για τη διενέργεια της εργαστηριακής εξέτασης : Κωδ. ΚΕΟΚΕΕ 

13.01.01.01.001 ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 3 ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναγκαίου για την διενέργεια αυτών), για τις 

ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 Κέντρο Υγείας Ηρακλείου 

0,50 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

3.500 1750 

2 1
ο
 Κέντρο Υγείας Χανίων 2.000 1000 

3 2
ο
 Κέντρο Υγείας Χανίων 1.500 750 

4 Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας 2.200 1100 

5 Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου 4.000 2000 

6 Κέντρο Υγείας Χάρακα 1.500 750 

7 Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου 1.000 500 

8 Κέντρο Υγείας Καστελλίου Πεδιάδος 1.000 500 

9 Κέντρο Υγείας Μοιρών 3.500 1750 

10 Κέντρο Υγείας Τζερμιάδου 1.100 550 

11 Κέντρο Υγείας Ανωγείων 1.700 850 

12 Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής 1.000 500 

13 Κέντρο Υγείας Σπηλίου 1.100 550 

14 Κέντρο Υγείας Περάματος 2.100 1050 

15 Κέντρο Υγείας Βάμου 1.200 600 

16 Κέντρο Υγείας Κισσάμου 1.000 500 
17 Κέντρο Υγείας Κανδάνου 1.800 900 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)  

31.200 15.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 6% 16.536,00 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας. Προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα  στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 

σε δυο αντίγραφα. 

1.1.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας   

του διαγωνισμού. 

1.1.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.1.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 

με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν 

η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 

διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.   

1.2. Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.2.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την 

προμήθεια. 

1.2.3. Ο αριθμός  της διακήρυξης. 

1.2.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών 

του διαγωνισμού. 

1.2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα) 
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1.3. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά   με την  

προσφορά στοιχεία σε δυο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)  και  ειδικότερα τα εξής: 

1.3.1. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.  

1.3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό  σφραγισμένο 

φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, 

πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων 

(PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή 

αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.  

1.3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

1.4. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα : 

1.4.1. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.2. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους 

θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' 

αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση 

θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερομένου. 

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

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

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

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

σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν 
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σε  αυτήν  διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. 

1.4.5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 

του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε 

άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 

μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες 

παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 

όργανο.   

1.4.6. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή 

σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 

της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.  

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα Ενημερωτικά Φυλλάδια «PROSPECTUS» του 

κατασκευαστή και το Τεχνικό Εγχειρίδιο «Serνice Μanual» τα οποία μπορούν να 

υποβληθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

1.4.7. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά 

πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον 

διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 

1.4.8. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
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Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, 

επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την 

προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες 

από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό 

αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 

1.4.9. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά 

αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των 

προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

1.4.10. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την 

διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια 

όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της 

εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, 

προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 

προαναφερομένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και 

οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε 

τρόπο, εκπρόθεσμα. 

1.4.11. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται από την διακήρυξη. 

1.4.12. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή 

Παραλαβής  & Αποσφράγισης των προσφορών. 

1.4.13. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών 

που προσφέρθηκαν. 

1.5. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1.5.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα  της 

προσφοράς ή των τμημάτων αυτής.  

1.5.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά  

μονογράφονται, από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια  τοποθετούνται 

όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται  από την 

Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά 
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στην Υπηρεσία, προκείμενου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που 

θα ορισθεί αρμοδίως. 

1.6. Στάδια ενεργειών: 

1.6.1. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα 

από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2, άρθρο 79 του Ν. 

4412/2016), που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των γενικών 

όρων της Δ/ξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες 

προσφορές. 

1.6.2. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών 

προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου 

αυτή να γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και 

τεχνικά αποδεκτές. 

1.6.3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού 

μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών. 

1.6.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που 

θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική 

ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 

1.6.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού (στους δικαιούχους).  

 

1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους 

στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται 

στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 

4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και  ειδικότερα:   

 

Α. Φυσικά Πρόσωπα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:  

1.1. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέα δεν 

βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του  άρθρου 73 – παρ. 1 και 2 - και του 

άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή 

τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

1.2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

1.3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

1.4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

1.5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού.  

1.6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

1.7. 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.  

1.8. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 

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

επιλεγούν 

1.9. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των    

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

1.10. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη 

τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016  και του Ν.4624/2019 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα 

1.11. Πληρούν την απαίτηση της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75 του 

Ν.4412/2016 περί εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-

03-2014) οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 

ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.  
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Β. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά  

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρου παραγράφου Α. «Φυσικά 

πρόσωπα».  

2. Τονίζεται ότι κατά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 

του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

3. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των 

ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. 

Συγκεκριμένα:   

3.1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης  (Ε.Π.Ε.): 

3.1.1. Σύσταση της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων (όπως ΦΕΚ ή 

Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) 

3.1.2. Εκπροσώπηση της εταιρίας (όπως ΦΕΚ ή Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) 

3.1.3. Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια 

αρχή. 

3.1.4. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, 

από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

3.1.5. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς 

και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.   

3.2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε ή Ε.Ε ή 

21PROC008030040 2021-01-21



14 
 

Ι.Κ.Ε): 

3.2.1. Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού 

σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και 

του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 

3.2.2. Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

3.3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 

πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, 

τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους 

και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η 

εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω 

για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο 

αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν 

εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό 

νομιμοποιητικό όρο. 

 

Γ. Συνεταιρισμοί   

1. Kατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 

στοιχεία Α και Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα.   

   Διευκρινίζεται ότι:  

 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά 

τα μέλη του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και 

 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ του Συνεταιρισμού. 

 

Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που συμμετέχει 

στην ένωση. 
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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) 

οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών 

προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται 

στην εκάστοτε προκήρυξη.  

 

1.8. Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

1.8.1. Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού 

μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

υποβολή του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73. 

Διευκρινίζεται ότι το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου,  αφορά: 

 τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE 

 τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νοµικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε.  

 τα μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμών και σε κάθε άλλη 

περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

1.8.2 Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

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, ότι είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Πέραν του ως άνω 

πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 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. 
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1.8.3 Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του 

οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού 

επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα 

που συμμετέχει στην Ένωση. 

Γενικά τονίζεται ότι ως προς τις ημερομηνίες έκδοσης των ως άνω αποδεικτικών μέσων 

(δικαιολογητικών κατακύρωσης) ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 

(ΦΕΚ 52 Α) 

 

1.9. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

1.10.  Επισημαίνεται ότι: 

1.10.1. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης 

1.10.2. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν 

θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 

απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 

1.10.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.10.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε 

ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

1.10.5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές   προσφορές. 

1.10.6. Οι Υποψήφιοι Προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους 

ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 

διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
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2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2.1. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

2.2. Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

 

3. ΤΙΜΕΣ 

3.1.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς. 

3.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:           

         Ι.   Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. ανά Εργαστηριακή Εξέταση 

         ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

 

Η τιμή της ζητούμενης εξέτασης θα πρέπει να είναι τελική, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται 

εκτός από τα ειδικά αντιδραστήρια της εξέτασης και όλα τα παρελκόμενα αντιδραστήρια –

αναλώσιμα (π.χ. ρυθμιστικά διαλύματα, διαλύματα καθαρισμού, αντιδραστήρια βαθμονόμησης 

και ελέγχου, ισοτυπικά controls, calibrators κ.λ.π) σε ποσότητες που θα επαρκούν για τη 

διεξαγωγή του ζητούμενου αριθμού εξετάσεων, ανά Κέντρο Υγείας. 

Τονίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς στην οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να υπολογίζουν 

και να προσφέρουν υγρά καθαρισμού/πλυσίματος και υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου 

(controls calibrators) για τον προσφερόμενο αιματολογικό αναλυτή διάρκειας 1,5 ετών.  

 

Προσοχή: επί ποινή αποκλεισμού, θα χρεώνονται μόνο τα ειδικά αντιδραστήρια της εξέτασης.  

Όλα τα επιπρόσθετα υλικά όπως υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου (controls calibrators) και λοιπά 

αναλώσιμα θα είναι δωρεάν. Προκειμένου να γίνει η τιμολόγηση και η παραλαβή από τις 

αποθήκες η ενδεικτική τιμή για τα παραπάνω παρελκόμενα θα μπορεί να είναι 0,001€. 
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Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει και να περιλάβει στην Οικονομική 

του Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τους παρακάτω Πίνακες 1 και 2  Οικονομικής 

Προσφοράς: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ……………(1)……………………………………….. ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(Να συμπληρωθεί ο πίνακας για κάθε μια μονάδα ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ χωριστά) 

ΚΕΝΤΡ
Ο 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟ

Σ 
ΕΞΕΤΑΣΕ

ΩΝ  

ΠΕΡΙΓ
ΡΑΦ

Η 
ΠΡΟΣ

Φ. 
ΕΙΔΟ

ΥΣ  

ΚΩΔ.ΕΡΓ
ΟΣΤΑΣΙ

ΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚ

ΕΥΗΣ 

ΤΕΣΤ / 
ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ/
ΤΕΣΤ 

ΤΙΜΗ/
ΣΥΣΚ. 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥ
ΜΕΝΕΣ 

ΣΥΣΚ. ΓΙΑ 
ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ 

ΑΙΤΟΥΜΕ
ΝΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩ
Ν ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΠΑΙΤ.ΣΥΣΚ.Χ
ΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
(Γ)=(Α)Χ(Β) 

% ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ
Ο ΦΠΑ 
(Ε)=(Γ)Χ

(Δ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤ. 

ΣΥΣΚ. ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
(ΣΤ)=(Γ)+(Ε) 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

                        

            (1) Αναγράφεται το όνομα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (πχ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)  . 
(2) Αναγράφεται ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων για το -συγκεκριμένο κάθε φορά- ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ 

(3) Αναγράφεται η συνοπτική περιγραφή του προσφερόμενου αντιδραστηρίου - αναλωσίμου 

(4) Αναγράφεται ο Κωδικός του εργοστασίου κατασκευής του προσφερόμενου αντιδραστηρίου - είδους 

(5) Αναγράφεται ο αριθμός των εξετάσεων που διενεργεί η κάθε συσκευασία 

(6) Αναγράφεται η τιμή ανά εξέταση μη συμπ/νου ΦΠΑ 

(7) Αναγράφεται η τιμή της συσκευασίας του προσφερόμενου αντιδραστηρίου - είδους, μη συμπ/νου ΦΠΑ 
(8) Αναγράφεται ο αριθμός των συσκευασιών που θα απαιτηθεί για την διενέργεια του ζητούμενου 
αριθμού εργαστηριακών εξετάσεων ανά ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  
(9) Αναγράφεται το συνολικό κόστος των  απαιτούμενων συσκευασιών του προσφερόμενου 
αντιδραστηρίου - είδους, μη συμπ/νου ΦΠΑ 

(10) Αναγράφεται ο συντελεστής ΦΠΑ, στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο αντιδραστήριο - είδος 

(11) Αναγράφεται ο ΦΠΑ, του προσφερόμενου αντιδραστηρίου - είδους 
(12) Αναγράφεται το συνολικό κόστος των  απαιτούμενων συσκευασιών του προσφερόμενου 
αντιδραστηρίου - είδους, συμπ/νου ΦΠΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ* 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

1 Κέντρο Υγείας Ηρακλείου 

… (Αναγράφετε την  
προσφερόμενη  
τιμή ανά εξέταση) .... 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

3.500   

2 1
ο
 Κέντρο Υγείας Χανίων 2.000   

3 2
ο
 Κέντρο Υγείας Χανίων 1.500   

4 Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας 2.200   

5 Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου 4.000   

6 Κέντρο Υγείας Χάρακα 1.500   

7 Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου 1.000   

8 Κέντρο Υγείας Καστελλίου Πεδιάδος 1.000   

9 Κέντρο Υγείας Μοιρών 3.500   

10 Κέντρο Υγείας Τζερμιάδου 1.100   

11 Κέντρο Υγείας Ανωγείων 1.700   

12 Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής 1.000   

13 Κέντρο Υγείας Σπηλίου 1.100   

14 Κέντρο Υγείας Περάματος 2.100   

15 Κέντρο Υγείας Βάμου 1.200 
 

16 Κέντρο Υγείας Κισσάμου 1.000 
 

17 Κέντρο Υγείας Κανδάνου 1.800 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
(ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ) 

31.200 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ   

 

* Αναγράψετε την συνολική αξία ανά μονάδα και στο σύνολο 
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3.1.3  Συνολική ενδεικτική συγκριτική τιμή του είδους  

Ως μειοδότης προμηθευτής θα θεωρηθεί εκείνος ο οποίος θα έχει το χαμηλότερο λόγο  

που θα προκύψει από το παρακάτω κλάσμα  

 

                        ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉΣ   

                                             ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ*  

ΛΟΓΟΣ  =  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

                                                                                ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

         

*Το συνολικό κόστος του είδους το οποίο προκύπτει ως το άθροισμα του γινομένου του κόστους ανά 

εργαστηριακή εξέταση (μη συμπ/νου ΦΠΑ) επί του συνολικού αριθμού των εργαστηριακών 

εξετάσεων για τα Κέντρα Υγείας, δηλαδή: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

= 

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Χ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα περιλαμβάνουν στην οικονομική 

τους προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, την αναλυτική περιγραφή και τιμολόγηση 

των ειδικών αντιδραστηρίων της εξέτασης, που θα απαιτούνται για την διενέργεια 

της υπό προμήθεια εργαστηριακής εξέτασης.  

 
3.2  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 

προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3.3  Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα 

δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 

υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς 

τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
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3.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με  σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

3.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

3.6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. 

Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως 

οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας. 

3.7. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του 

ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά 

τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά   

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου 

είδους και  όχι στις τιμές των μερών. 

3.8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 

προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση 

στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης. 

4.2. Υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι η  7η Υ.ΠΕ. Κρήτης.   

                               

5. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του 

αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που  προβλέπεται 

από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  

 

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως 

προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 

105 του Ν. 4412/216. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον 

Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί 

έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ  

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 1, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι 

αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης.      

Τα καθορισμένα στοιχεία αξιολόγησης της προσφοράς, εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής 

καθώς και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτείται, κατατάσσονται στα παρακάτω 

κριτήρια αξιολόγησης με τον οριζόμενο συντελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου αξιολόγησης και 

την βαθμολογία των στοιχείων που απαρτίζουν κάθε κριτήριο αξιολόγησης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛ. ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

Α. ΟΜΑΔΑ 
1. Αναλυτές    

 
Α) Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, 
ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας 

30%   

 

Β) Απλότητα στον χειρισμό και τη 
λειτουργία του οργάνου, ύπαρξη 
συστήματος επικοινωνίας χειριστή-
οργάνου, ύπαρξη συστήματος 
ασφαλείας προσωπικού και 
περιβάλλοντος. 

15% 

  

2. Αντιδραστήρια    
 Α) Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα 

με τα αντίστοιχα όργανα (αναλυτές), 
αξιοπιστία, ακρίβεια, 
επαναληψιμότητα των 
αποτελεσμάτων. 

15% 

  

 Β) Διάρκεια χρήσεως- συνθήκες 
συντήρησης 

5%   

 Γ) Συσκευασία (καταλληλότητα-
σημάνσεις) 

5%   
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ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΟΜΑΔΑΣ 70%   
Β. ΟΜΑΔΑ 

3. 
Α) Εκπαίδευση προσωπικού- 
χειριστών για τους αναλυτές. 

5%   

4. 
Β) Εγγυήσεις για την τεχνική 
υποστήριξη σε ανταλλακτικά και 
εργασία για τους αναλυτές. 

10% 
  

5. 

Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, 
προηγούμενη εμπειρία στη διάθεση 
παρομοίων Αντιδραστηρίων και 
Αναλυτών σε άλλα Νοσοκομεία. 

15% 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β. ΟΜΑΔΑΣ 30%   
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α & Β ΟΜΑΔΑΣ 100%   

 

Για κάθε κριτήριο αξιολόγησης, καθορίζεται ο επιμέρους συντελεστής βαρύτητας, που αναλυτικά 

φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. 

 Όλα τα επί μέρους στοιχεία των κριτηρίων αξιολόγησης βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση 

τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 στις 

περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται 

μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η 

σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου αξιολόγησης είναι το γινόμενο του επί μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της 

κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων. 

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται  από 100 έως 120 βαθμούς. 

 

-Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της συνολικής 

ενδεικτικής (συγκριτικής) τιμής προσφοράς προς την βαθμολογία της. 

-Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

-Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν 

απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε 

θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 

-Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 

χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν 

απόρριψη των προσφορών. 
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-Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με Απόφαση Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ  και θα 

ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. 

-Αυτός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία και 

θα παραμείνει στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης μέχρι της πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης (ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή). 

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 που 

την διέπει. Επίσης, ότι προβλέπεται στα ανωτέρω παραρτήματα και είναι αντίθετο ή διαφορετικό 

προς το παράρτημα ΣΤ΄ των τεχνικών προδιαγραφών υπερισχύει το παράρτημα των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο προμηθευτής θα βαρύνεται και 

για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κλπ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση 

της σχετικής σύμβασης.           

                                                                                                   

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά 

αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αυτόματος Αιματολογικός αναλυτής (τύπου Α΄) για τη γενική αίματος 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7η 
Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ. 
Οι τιμές όλων των εξετάσεων θα πρέπει να είναι τελικές. Στην τιμή της μοναδιαίας 
εξέτασης θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα αντιδραστήρια-αναλώσιμα (δηλαδή 
αντιδραστήρια, ρυθμιστικά διαλύματα, διαλύματα καθαρισμού, αντιδραστήρια 
βαθμονόμησης και ελέγχου, λυτικά, controls, calibrators, κτλ.).  
Τονίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς στην οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να 
υπολογίζουν και να προσφέρουν υγρά καθαρισμού/πλυσίματος και υλικά 
βαθμονόμησης και ελέγχου (controls calibrators) για τον προσφερόμενο 
αιματολογικό αναλυτή διάρκειας 1,5 ετών.  
Όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια-αναλώσιμα για τη διενέργεια της κάθε εξέτασης 
θα πρέπει να παραγγέλλονται με τρόπο που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα 
κοστολόγησης ανά εξέταση και περιγράφεται αναλυτικά στις προδιαγραφές κάθε 
ομάδας. 
Επιπλέον όπου απαιτείται καμπύλη βαθμονόμησης και έλεγχος αυτής (μέτρηση 
calibrators και controls) τα αντιδραστήρια για να εκτελεστούν αυτές οι 
αντιδράσεις/μετρήσεις παρέχονται δωρεάν και επιπλέον των απαιτούμενων από το 
διαγωνισμό ποσοτήτων για εκτέλεση εξετάσεων. Το εργαστήριο εκτελεί τις 
βαθμονομήσεις και τον έλεγχο αυτών με βάση την ορθή πρακτική που ορίζει ο 
κατασκευαστής και οι διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του 
εργαστηρίου. 
Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν έγγραφη δήλωση ότι εγγυώνται 
την καλή λειτουργία του συστήματος ή μηχανήματος για το χρονικό διάστημα της 
σύμβασης ως επίσης ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν ειδικό τεχνικό ο 
οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και 
χειρισμού καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφάλειας προσωπικού και υλικού. 
Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν έγγραφη εγγύηση-δήλωση για τη 
δυνατότητα υποστήριξης (με επισκευές-ανταλλακτικά, βαθμονόμηση, σχετική 
πληροφόρηση, αντικατάσταση συστήματος κτλ.) του συνοδού εξοπλισμού για όλο το 
χρονικό διάστημα της σύμβασης και για τυχόν παράτασης αυτής. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να επιδείξει και να εκπαιδεύσει το εμπλεκόμενο ιατρικό, 
νοσηλευτικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό των ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ στη λειτουργία 
και συντήρηση του συστήματος. 
Την πλήρη ευθύνη της συντήρησης και του κόστους της θα φέρει ο προμηθευτής. 
Όλοι οι προσφερόμενοι αναλυτές να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι. 
 
Ειδικές Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόματου Αιματολογικού αναλυτή (τύπου Α΄) για 
τη γενική αίματος           

1. Να έχει έγκριση CE, IΝD 
2. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 60 δείγματα την ώρα και η 

απαιτούμενη ποσότητα αίματος να μην υπερβαίνει τα 100μl ολικού αίματος. 
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3. Να υπολογίζει και να μετρά 18 αιματολογικές παραμέτρους με ιστογράμματα 
κατανομής και διαφορική ανάλυση λευκών σε λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα  ή 
μεσαιοκύτταρα και πολυμορφοπύρηνα.  

               Οι παράμετροι είναι οι παρακάτω: 

o  Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) 
o  Αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων(RBC) 
o  Αιμοσφαιρίνη (HGB) 
o  Αιματοκρίτης (HCT) 
o Μέσος όγκος ερυθρών (MCΝ) 
o Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης (MCH) 
o Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) 
o Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) 
o Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT) 
o Αιμοπεταλιοκρίτης (PCT) 
o Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPΝ) 
o Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων (PDW) 
o Λεμφοκύτταρα, μονοπύρηνα ή μεσαιοκύτταρα, πολυμορφοπύρηνα (σε 

απόλυτο αριθμό και ποσοστό). 
o Η μέτρηση επιπλέον αιματολογικών παραμέτρων γίνεται αποδεκτή. 

3. Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να γίνεται με διεθνώς αποδεκτή και 
βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη μέθοδο. 

4. Να έχει αυτοκαθαριζόμενο ρύγχος χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. 
5. Η μέτρηση των αιμοπεταλίων να πραγματοποιείται με την κατ’ όγκον ανάλυση 

και με τη βοήθεια τέτοιων κριτηρίων ώστε να εξασφαλίζεται ιδιαίτερα ακριβής 
μέτρηση αποφεύγοντας παρεμβολές από μικρά ερυθρά, κατεστραμμένα 
κύτταρα, ηλεκτρονικούς θορύβους κ.τ.λ. Να περιγραφεί αναλυτικά και να 
αποδεικνύεται τόσο ο τρόπος μέτρησης όσο και η κατανομή αυτών. 

6. Να διαθέτει πρόγραμμα αρχείου των αποτελεσμάτων των controls τριών 
επιπέδων (high, lοw, normal). 

7. Η κατασκευάστρια εταιρεία του προμηθευόμενου αναλυτή να διαθέτει 
πρότυπο αίμα για τη ρύθμιση και τον έλεγχο του αναλυτή (controls και 
calibrators) τα οποία θα παρέχονται δωρεάν. 

8. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό υπολογιστή και ταυτόχρονα 
με σύστημα LIS για αποθήκευση και επεξεργασία αποτελεσμάτων. Είναι 
ευθύνη του μειοδότη η σύνδεση των μηχανημάτων με το LIS της μονάδας 
υγείας και θα γίνει χωρίς επιπλέον κόστος. 

9. Η κατασκευάστρια εταιρεία να παρέχει δωρεάν serνice και δωρεάν 
ανταλλακτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το τμήμα serνice της 
εταιρίας να αποδεικνύεται ότι έχει έδρα με κατάλληλα εκπαιδευμένους για το 
συγκεκριμένο μοντέλο τεχνικούς και στην Κρήτη ή ότι θα εξασφαλίσει την 
εκπαίδευση τους πριν την έναρξη της σύμβασης. Σε περίπτωση που το serνice 
δηλωθεί ότι θα παρέχεται από άλλη εταιρία με έδρα στην Κρήτη, θα πρέπει να 
παρουσιαστεί η σχετική σύμβαση ή δήλωση της εταιρίας serνice ότι σε 
περίπτωση μειοδοσίας θα αναλάβει την σχετική ευθύνη με το αποδεδειγμένα 
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εκπαιδευμένο προσωπικό ή προσωπικό που θα εκπαιδεύσει πριν την έναρξη 
της σύμβασης. 

10. Να διαθέτει πελατολόγιο εγκατεστημένων αναλυτών ιδίου τύπου με τους 
προσφερόμενους αναλυτές σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της Ε. Ε. 

11. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια να μετρούνται σε ξεχωριστό θάλαμο από τα λευκά 
αιμοσφαίρια. 

12. Να διαθέτει την δυνατότητα αποθήκευσης αρχείου. 
13. Να διαθέτει σύστημα ειδοποίησης για την στάθμη των αντιδραστηρίων  
14. Να διαθέτει σύστημα ειδοποίησης για βλάβες  
15. Να διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση κάθε γενικής αίματος (με στοιχεία του 

ασθενή, αποτελέσματα και ιστογράμματα). 
16. Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης του προϊόντος στην 

ελληνική γλώσσα, οι οποίες θα αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και θα 
φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή. 

17. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικό φύλλο 
συμμόρφωσης, στο οποίο να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στις ζητούμενες 
προδιαγραφές με παραπομπές σε εγκεκριμένα εγχειρίδια του 
κατασκευαστικού οίκου, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι δεν τις πληρούν. 

18. Όλοι οι προσφερόμενοι αναλυτές να είναι καινούργιοι  και αμεταχείριστοι. 
19. Ο προμηθευτής υποχρεούται να επιδείξει και να εκπαιδεύσει και το τεχνικό 

προσωπικό του νοσοκομείου στη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος. 
20. Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με μέριμνα και έξοδα της 7ης ΥΠΕ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛ. ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

Α. ΟΜΑΔΑ 
1. Αναλυτές    

 
Α) Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, 
ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας 

30%   

 

Β) Απλότητα στον χειρισμό και τη 
λειτουργία του οργάνου, ύπαρξη 
συστήματος επικοινωνίας χειριστή-
οργάνου, ύπαρξη συστήματος 
ασφαλείας προσωπικού και 
περιβάλλοντος. 

15% 

  

2. Αντιδραστήρια    
 Α) Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα 

με τα αντίστοιχα όργανα (αναλυτές), 
αξιοπιστία, ακρίβεια, 
επαναληψιμότητα των 
αποτελεσμάτων. 

15% 

  

 Β) Διάρκεια χρήσεως- συνθήκες 
συντήρησης 

5%   

 Γ) Συσκευασία (καταλληλότητα-
σημάνσεις) 

5%   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΟΜΑΔΑΣ 70%   
Β. ΟΜΑΔΑ 

3. 
Α) Εκπαίδευση προσωπικού- 
χειριστών για τους αναλυτές. 

5%   

4. 
Β) Εγγυήσεις για την τεχνική 
υποστήριξη σε ανταλλακτικά και 
εργασία για τους αναλυτές. 

10% 
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5. 

Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, 
προηγούμενη εμπειρία στη διάθεση 
παρομοίων Αντιδραστηρίων και 
Αναλυτών σε άλλα Νοσοκομεία. 

15% 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β. ΟΜΑΔΑΣ 30%   
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α & Β ΟΜΑΔΑΣ 100%   
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Να κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου (prospectus, product data, manual κλπ), έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής 

προσφοράς του οικονομικού φορέα.   

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο 

σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών  

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΑΙ   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι 

αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν 

αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ», θεωρούμενη ως απαράβατος όρος στην 

Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη 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. Απλή 

κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια 

Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης 

(ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης 

και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την 

κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 

είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). 
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Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ 

θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί 

η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 

προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Φύλλου Συμμόρφωσης και 

η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 

στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  και η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», 

για έστω και ένα από τους όρους στο φύλλο συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει 

απάντηση στο σχετικό όρο και άρα η τεχνική προσφορά θα θεωρείται ως μη αποδεκτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:  

ΕΙΔΟΣ: ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 3 

ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ:  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 7ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:  

 

Στο Ηράκλειο, σήμερα …………………………….. στο Τμήμα προμηθειών της 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ,  οδός 3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, 71500 Ηράκλειο Κρήτης, οι 

υπογεγραμμένοι α) Η "7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ", που έχει την έδρα της στο 

Ηράκλειο Κρήτης , 3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, 71500 Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ 1285,  

Τηλ: 2813404440, FAX: 2810331570, Ε-mail:supplies@hc-crete.gr,  Α.Φ.Μ: 999161778, Δ.Ο.Υ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια κα. Μπορμπουδάκη Ελένη και β) 

…………………., εκπρόσωπο της εταιρείας ………………, Δ/νση: ………., τηλ. ………….., Φ.Α.Χ. …………… με 

Α.Φ.Μ: …………… Δ.Ο.Υ: ……………,  συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής : 

Με την με αριθ. ………../…-...-2021 Απόφαση της Διοικήτριας της 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ κατακυρώθηκε η προμήθεια του είδους ως αυτό περιγράφεται  αναλυτικά στο άρθρο 1 

της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία ………………………… 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού 

Διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. ……./…-…-2021 Δ/ξης, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα και 

με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους. 
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Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά 

του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, την προμήθεια του είδους ως 

αυτό περιγράφεται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, το οποία του 

κατακυρώθηκε σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Ν. 3329/05 “Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, 

το Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3580/2007 «Προμήθειες 

Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 

διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.      

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ 

Α.   Στην εταιρεία  ……………………… ως εξής : 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ : ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 3 ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (Κωδ. ΚΕΟΚΕΕ 13.01.01.01.001)  

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. …………….   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ……….  

 

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία 

αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία 

του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την με αρ. πρωτ. 

………………… Οικονομικοτεχνική προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας. 

 

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές. 

      

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1. Τα προσφερόμενα μηχανήματα (συνοδός εξοπλισμός)  θα παραδοθούν σε συγκεκριμένο χώρο 

που θα υποδειχθεί στην προμηθεύτρια εταιρεία για κάθε Κέντρο Υγείας, από τους αρμόδιους 

21PROC008030040 2021-01-21



33 
 

υπαλλήλους, σε πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία, εντός 60 ημερών από την υπογραφή της 

παρούσας Σύμβασης. Θα είναι δε καινούργια και αμεταχείριστα. 

2. Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή, σε κάθε Κέντρο Υγείας, εντός δέκα (10) 

ημερών εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας (Η παραγγελία θα γίνεται, αυστηρά, 

μόνο από την Κεντρική Αποθήκη – Διαχείριση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης). Η παράδοση θα γίνεται 

εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00. 

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, 

τυχόν, απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του μηχανήματος, καθώς και των πάσης φύσεως υλικών που 

απαιτούνται για την διενέργεια της υπό προμήθειας εργαστηριακής εξέτασης, θα γίνει από την 

ειδικά προς τούτο ορισθείσα επιτροπή κάθε Κέντρου Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η πληρωμή του  προμηθευτή θα γίνει  μετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

από τις αρμόδιες προς τούτο επιτροπές στα Κέντρα Υγείας  της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.   

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν  τα όσα  αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το μηχάνημα (συνοδό εξοπλισμό) σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. πρωτ. ……/…-….-2021 Διακήρυξης και σύμφωνα με την με αρ. 

πρωτ. ……………………. προσφορά του που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης. 

Θα είναι δε καινούργιο και αμεταχείριστο. 

Επίσης υποχρεούται να προμηθεύσει όλα τα αντιδραστήρια-αναλώσιμα (δηλαδή αντιδραστήρια, 

ρυθμιστικά διαλύματα, διαλύματα καθαρισμού, αντιδραστήρια βαθμονόμησης και ελέγχου, 

λυτικά, controls, calibrators, κτλ.) τα οποία είναι απαραίτητα για την διενέργεια του 

απαιτούμενου, στην Δ/ξη, αριθμού εργαστηριακών εξετάσεων. 
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Επιπλέον όπου απαιτείται καμπύλη βαθμονόμησης και έλεγχος αυτής (μέτρηση calibrators και 

controls) τα αντιδραστήρια για να εκτελεστούν αυτές οι αντιδράσεις/μετρήσεις παρέχονται 

δωρεάν και επιπλέον των απαιτούμενων από το διαγωνισμό ποσοτήτων για εκτέλεση εξετάσεων. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ. …/…-…-2021 Δ/ξη και στην με αρ. 

πρωτ. ………… οικονομοτεχνική προσφορά του προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα της 7ης ΥΠΕ 

Κρήτης, για μονομερή παράταση του χρόνου ισχύος της για δώδεκα (12) ακόμη μήνες με 

τους ίδιους όρους και τιμές προκειμένου να ολοκληρωθεί η απορρόφηση του συνολικού 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.  

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, 

στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών άλλο κρατικό φορέα ή 

υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να επιδείξει και να εκπαιδεύσει το εμπλεκόμενο ιατρικό, 

νοσηλευτικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας στη λειτουργία και 

συντήρηση του συστήματος καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφάλειας προσωπικού και 

υλικού. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και 

για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στην 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ από τη μη 

εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.   

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την 

πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 

του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης δεσμεύεται 

αυστηρώς 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. 

ΆΡΘΡΟ 10 

Για όλα και τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την 

σύμβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του προμηθευτή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσης σύμβασης καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή 

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδείχνεται μόνο έγγραφα 

αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της 

πόλης του Ηρακλείου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δυο  πρωτότυπα. Ένα από τα παραπάνω 

πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για 

λογαριασμό του. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                                Για την                                                                 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

7η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ  

                       Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ   
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