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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης        
Τμήμα Προμηθειών                                   
Πληροφορίες: Μαυρογιάννης Βασίλειος, Πλατάκης Μιχαήλ 
Τηλ.: 2813404418, 2813404424 
Φαξ: 2810331570 
Ταχ. Διεύθυνση: 3o χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών,  
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης 
Email: supplies@hc-crete.gr 
Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.hc-crete.gr 
ΑΦΜ: 999161778  Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης 
 

Ηράκλειο: 11/10/2018 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 19542 

 

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής 

έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια του είδους «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (CPV 33698100-0)», για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. 

Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.450,22€ 

συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1359 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

 

Η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

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

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών. 

mailto:supplies@hc-crete.gr
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1.5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 

άλλες διατάξεις». 

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

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

2. Την με αριθμό 651/27-08-2018 απόφαση Διοικήτριας, περί έγκρισης σκοπιμότητας των 

προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργεί η7η Υ.ΠΕ. Κρήτης στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού έτους 2018. 

3. Την με ημερομηνία 10/10/2018  εγκεκριμένη Αίτηση της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

4. Την με αριθμό  1274/03-10-2018 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης. 

5. Την με αρ. πρωτ: 19441/11-10-2018 προέγκριση δαπάνης. 

6. Την υπ αριθμό 777/11-10-2018 απόφαση Διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί έγκρισης 

διαγωνισμού. 

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

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με 

έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών,  για την 

προμήθεια του είδους «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (CPV 33698100-0)», για τις ανάγκες 

των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.450,22€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1359 των 

Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της 

παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα Ε της παρούσης). 

 

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) 

29/10/2018, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα έως 

15:00 

Κεντρική Υπηρεσία 7ης 

Υ.ΠΕ. 

(Γραφείο Προμηθειών) 

30/10/2018, 

ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11:00 
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 Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 29/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στο 

γραφείο πρωτοκόλλου 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 :  

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 από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές 

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

άρθρο 121 του Ν.4412/2016. 

5. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.  

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

ΕΛΕΝΗ Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑ ΤΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ): 
12/10/2018 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/10/2018 

ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 

ΏΡΑ: 11:00  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: 

EL431) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ   

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 33698100-0 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 7Η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: EL431) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: 

(ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.) 

www.hc-crete.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ: 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 12.450,22€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ: ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  

Κ.Α.Ε. 1359 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: EL431) 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: GR433) 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: EL434) 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ  %: ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η Προμήθεια του είδους «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (CPV 33698100-0)» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής. 

 

 
Α/Α 

 
Ε  Ι  Δ  Ο Σ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙ

ΟΥ ΤΙΜΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
Φ.Π.Α) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
Φ.Π.Α) 

1 MAC CONKEY AGAR No2 TEMAXIO - 2.100 0,60 1.562,40 

2 COLUMBIA AGAR WITH 5% 
SHEEP BLOOD  

TEMAXIO 
14.6.320 1.800 0,32 714,24 

3 
SABOURAUD DEXRSE AGAR 
WITH CHLORAPHENICOL 

TEMAXIO 
14.6.148 1.200 0,36 535,68 

4 
MUELLER HINTON AGAR 
T.90mm 

TEMAXIO 
14.6.498 1.100 0,415 566,06 

5 
MANNITOL SALT AGAR 
(CHAPMAN) 

TEMAXIO 
14.6.59 1.200 0,45 669,60 

6 
AMICACIN AN-30 (ΑΜΙΚΑΣΙΝΗ 
/ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΑ/ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡ) 
, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO 
14.6.364 31 1,80 69,19 

7 

AMOXICILLIN/CLAVUL AMC-30 
(ΔΙΣΚΟΙ ΑΜΟΞΙΚΙΛΙΝΗΣ-
ΚΛΑΒΟΥΛΑΝIKOY) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
50 ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO 

14.6.213 31 1,80 69,19 

8 

AMPICILIN AM-10 
(ΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΗ 
/ΑΜΙΝΟΒΕΝΖΥΛΟΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ/
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡ) ,  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 
ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO 

14.6.361 21 1,80 46,87 

9 
ΔΙΣΚΙΟ CEFACLOR 30μg , 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO 
14.4.107 21 1,90 49,48 

10 
ΔΙΣΚΙΟ CEFUROXIME 30μg, 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO 
14.6.15 21 1,80 46,87 

11 

ΔΙΣΚΙΟ CIPROFLOXACIN 5μg 
(ΣΙΠΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ /ΚΙΝΟΛΟΝΗ 
Β ΓΕΝ/ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡ.)ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
50 ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO - 21 1,80 46,87 

12 

ΔΙΣΚΙΟ ERYHTROMYCIN 15μg 
(ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗ 
/ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΟ/ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡ.) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO 14.6.68 6 1,80 13,39 

13 
ΔΙΣΚΙΟ IMIPENEM 10μg , 
ΣΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO 14.6.94 6 1,80 13,39 

14 
ΔΙΣΚΙΟ NETILMICIN 30μg 
,ΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO 14.6.177 2 2,65 6,57 

15 
ΔΙΣΚΙΟ NITROFURANTOIN 300μg 
, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO 14.6.535 2 1,80 4,46 

16 

ΔΙΣΚΙΟ NORFLOXACIN 10μg 
(ΝΟΡΦΛΟΞΑΣΙΝΗ /ΚΙΝΟΛΟΝΗ Β 
ΓΕΝ/ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡ.) , ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
50 ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO 14.6.221 2 1,80 4,46 
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17 
ΔΙΣΚΙΟ OFLOXACIN 5μg , 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO 14.6.96 6 1,80 13,39 

18 

ΔΙΣΚΙΟ TRIMETHOPRIM-
SULFAMETHOXAZOLE 
1,25/23,75μg, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 
ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO 14.6.388 21 1,80 46,87 

19 

ΚΙΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ 
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
20 ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO 14.4.128 66 73,00 5.974,32 

20 
ΤΕΣΤ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 
ΔΙΣΚΙΩΝ 

TEMAXIO - 66 24,40 1.996,90 

 

 

 

 Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων ανά είδος. 

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ποσότητας θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

 Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά 

είδος και όχι για μέρος αυτής.  

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής.   

 Κρατήσεις: Η προμήθεια του είδους βαρύνεται με τις Νόμιμες κρατήσεις. 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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. 

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.4. 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 
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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.   

1.5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

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

την προμήθεια. 

1.5.3. Ο αριθμός  της  Πρόσκλησης . 

1.5.4.  Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού. 

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα) 

 

1.6. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους και  ειδικότερα τα εξής: 

 

1.6.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη 

δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε  εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-

2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα 

στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα 

με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

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

βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του  άρθρου 73 και 

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

συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
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5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού.  

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

7. Toν Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος 

(εφόσον αυτό υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας), διαφορετικά θα δηλώνεται η μη υπαγωγή του προσφερόμενου είδους στο 

Παρατηρητήριο Τιμών. 

 

1.6.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

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.  

 

1.6.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

1.6.4. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα : 

 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 

 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. 

 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, 
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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 σε  αυτήν  διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 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.   

 Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη 

συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

 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. 

 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 Διαγωνισμού.  

 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. 
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 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. 

 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση. 

 Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την 

Επιτροπή Παραλαβής  & Αποσφράγισης των προσφορών. 

 Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς 

επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 Εφόσον οι προμηθευτές συντρέχουν στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

1.6.5. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1.6.5.1. Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες,  η 

αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση 

σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής 

Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής και σε 

εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016. 

1.6.5.2. Για όλα τα παραπάνω στάδια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια 

απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα αυτών 

(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 

Προσφορά»). 

 

1.7. Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα -
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δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016: 

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

μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, μετά  από την κοινοποίηση της έγγραφης ή 

ηλεκτρονικής ειδοποίησης,  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. 

1.7.2. Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι: 

 κατά την χρόνο υποβολής της προσφοράς ο οικονομικός φορέας, ήταν 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 κατά την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης προς τον οικονομικό 

φορέα, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

1.8. Επισημαίνεται ότι, περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 

όρους της παρούσας πρόσκλησης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι 

αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται 

επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή 
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1.9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.10. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

1.10.1. 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. 

1.11. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 

1.12. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι 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: 

1.12.1.  Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

1.12.2. Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση 

ή δικαστική ενέργεια. 

 

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

αριθμητικώς. 

3.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:           

         Ι.  Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 
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        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 με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των 

προσφορών.  

Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει για το σύνολο της  ζητούμενης 

ποσότητας ανά είδος, δηλαδή : 

προσφερόμενη τιμή είδους Χ ζητούμενη ποσότητα 

3.3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3.4. 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. 

3.5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με  σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

απαράδεκτες. 

3.7. 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, όπως 

αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 . 

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. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης 

έως την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου. 
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5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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

ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης. 

5.2. Υπεύθυνη  για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι η Κεντρική Υπηρεσία 

της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

6. 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. 

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

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

προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

8.1. 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. 4412/2016. 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. 

8.2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 όπως αυτό έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγηση 

του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% 

στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω 

του καθορισμένου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον προμηθευτή, ενώ για κατακύρωση ποσότητας άνω του καθορισμένου 

από τα έγγραφα της Σύμβασης ποσοστού αυτή θα είναι πάντα μέσα στα όρια του 

αρχικού προϋπολογισμού του κάθε είδους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 

Όπως στο άρθρο 86, παράγραφο 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  

αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.     

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. 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 κ.λ.π από τη μη 

εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.   

2. ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

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

προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης Πρόσκλησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
(ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α: 1-5) 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η 
ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ STANDARDS. Η 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ. ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΥΒΛΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΑΥΤΗ ΝΑ ΜΗΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 10 ΤΡΥΒΛΙΑ . Η 
ΣΗΜΑΝΣΗ IVD CE MARK. ΚΑΙ ΤΑ ISO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ.  
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Η 
ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΨΥΓΕΙΟΥ) 

ΔΙΔΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 
(ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α: 6-18) 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 
ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ  Ή  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΠΟΥ 
ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΛΗΞΗ ΤΟΥ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΣΗΜΑΝΣΗ IVD 
CE MARK 

ΚΙΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ 
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 

ΤΕΣΤ 
(ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α: 19) 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, 
ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7+3 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΕ 2 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ( 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ).  

ΤΕΣΤ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ , ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΣΤ 

(ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α: 20) 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΣΕ 
ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ Η ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ, ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ONESTEP.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ          

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ              
 

ΕΙΔΟΣ  «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (CPV 33698100-0)» 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ  ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΝΩΓΕΙΩΝ-
ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

 

  

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την  …………. του μηνός ……………………………2018, οι υπογράφοντες το 

παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Π.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία «7Η 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ», 3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου  - Μοιρών, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τ.Κ. 71500, τηλ. 2813404400, fax 2810331570, Ε-mail:supplies@hc-crete.gr, Α.Φ.Μ 999161778, 

Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια, κα Μαυρομμάτη Ελένη, και από 

το άλλο μέρος η εταιρία  .…………………………………………………………….., Δ/νση …………………………..… 

Τηλ…………Fax. ………………….., ΑΦΜ ……………………, ΔΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον/ην  …………………………………………………  ο/η οποίος/α  νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα 

κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν  την 

δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση,  για  την   προμήθεια του είδους 

«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (CPV 33698100-0)», για τις ανάγκες  των Κέντρων Υγείας της 7ης 

Υ.ΠΕ. Κρήτης, ως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1  της παρούσης,  που του κατακυρώθηκε 

με την απόφαση    …………………………………. της Διοικήτριας της 7ΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ. 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της με αρ. ……………./…….-10-2018 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, 

που διενεργήθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.                      
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Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη 

ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής ‘’Προμηθευτή‘’ ο  

οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια του είδους «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (CPV 33698100-

0)» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα  με τους κατωτέρω όρους και 

συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών 

διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση 

Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν.4238/2014, το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΗ  

Τα υπό προμήθεια είδη τα οποία κατακυρώθηκαν στην εταιρία …………………………….., 

αναγράφονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα ειδών - τιμών. Οι προμήθειες των ειδών, 

γίνονται με γραπτές παραγγελίες (fax) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τηλεφωνικά σύμφωνα με 

τις ανάγκες των ΚΕΝΤΡΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.  

Το Δελτίο Παραγγελίας μαζί με το Τιμολόγιο ή το Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή, αποτελούν 

υποχρεωτικά και απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα για την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής 

και Δελτίου Εισαγωγής. 

Οποιαδήποτε παραγγελία που έχει δοθεί σε Προμηθευτή και δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω 

διαδικασία δεν αφορά ούτε δεσμεύει την 7η ΥΠΕ Κρήτης 

 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

    
 

  

    
 

  
 

 Η παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον  ΚΑΕ 1359 του προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας της 7ης 

Υ.ΠΕ Κρήτης. 

 





20 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω είδη τμηματικά εντός δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών στα Κέντρα Υγείας Ηρακλείου-Ανωγείων και Χανίων που θα του υποδειχθούν 

κατόπιν παραγγελίας, με δική του ευθύνη.  

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με τη 

σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της, με 

δικαίωμα δίμηνης παράτασης μέχρι ολοκλήρωσης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου. Η 

σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του Προμηθευτή, στην 

περίπτωση που συναφθεί σύμβαση από την  ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ή 

άλλο κρατικό Φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του 

σχετικού τιμολογίου, ως κείμενη νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του είδους.    

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

200 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις  τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που του έχουν 

κατακυρωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και σύμφωνα 
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με την με αριθ. πρωτ: …………../……..-10-2018 Προσφορά  του, η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσης σύμβασης.          

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

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

κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, 

σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. ………………/……..-10-2018 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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 

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

του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση 

αυτή, ισχύουν οι όροι της με αρ. 16889/04-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η 

οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης,  

καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

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

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π 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. 
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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 στην 7η ΥΠΕ Κρήτης και το άλλο 

πήρε ο ανάδοχος ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ 7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ     

     Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 




