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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη λήψη προσφορών για 
την προμήθεια 1.120 τεστ πάνελ για τον προσδιορισμό της MIC του 
αντιβιοτικού Colistin και 260 τρυβλία χρωμογόνα sabouraud για 
ταυτοποίηση της Candida auris για τις ανάγκες Μικροβιολογικού 
Εργαστηρίου του Νοσοκομείου.   

 
Σχετικά: 

 
1. Ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. [ΦΕΚ 37/Α΄/2-3-2001]. 
2. Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των 

Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις όπως ισχύει» [ΦΕΚ 256/Α΄/2-11-2011]. 
3. Ν.3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» [ΦΕΚ Α΄ 81/4-4-2005], όπως τροποποιήθηκε με τους 
Ν.3270/2005 [ΦΕΚ 175/Α΄/2005] και 3527/07 [ΦΕΚ 25/Α΄/2007] και 
ισχύει. 

4. Ν.3580/07 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». [ΦΕΚ 
Α΄134/18-6-2007], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν. 3846/2010 
«Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24. 

5. Ν.3527/2007 «Περί κύρωσης συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων 
εποπτευόμενων από το ΥΥΚΑ». 

6. Ν.3861/2010, (άρθρο 2), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις». 

7. Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει. [ΦΕΚ 31/ Α’/ 2-3-11]. 

8. Ν.4052/12, άρθρο 14, παρ. 7, [Φ.Ε.Κ. 41/Α’ /1-3-2012] όπως ισχύει περί 
σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του 
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Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα 
προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό. 

9. Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) "Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό κι άλλες διατάξεις" όπως ισχύει.  

10. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)" όπως ισχύει. 

11. Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.  
12. Την υπ΄ αριθ. ΔΥ8Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.130648/2009 Κ.Υ.Α. [ΦΕΚ 2198/Β΄/2-10-

2009] «Περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 
13. Την υπ΄ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/16-1-2004 Υ.Α. «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε από την υπ΄ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 
92334/22-9-2004 υπουργική απόφαση. 

14. Το από 27-12-2022 αίτημα της υπεύθυνης του Μικροβιολογικού 
Εργαστηρίου με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.   

15. Την υπ. αριθ. 182/16-1-2023 απόφαση Διοικήτριας για την Έγκριση 

δαπάνης για την προμήθεια 1.120 τεστ πάνελ για τον προσδιορισμό της 

MIC του αντιβιοτικού Colistin και 260 τρυβλία χρωμογόνα sabouraud για 

ταυτοποίηση της Candida auris για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού 

Εργαστηρίου του Νοσοκομείου για ένα έτος.   

16. Την υπ. αριθ. 195/17-1-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

Προκηρύσσεται 
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που θα αναρτηθεί 
στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για την 
υποβολή προσφοράς για την ανάθεση 1.120 τεστ πάνελ για τον προσδιορισμό 
της MIC του αντιβιοτικού Colistin με δαπάνη 5.500,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ  και 260 
τρυβλία χρωμογόνα sabouraud για ταυτοποίηση της Candida auris (cpv 
33696300-8) με δαπάνη 500,00 συμπ. ΦΠΑ με συνολική δαπάνη 6.000,00 
συμπ. ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1359α) 
οικονομικών χρήσεων 2023 και 2024.   

 
Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή μέρος των αιτούμενων 
ειδών.  

 
«ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 

 
Η προσφορά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να αποσταλεί στο email: 
promithies@spiliopoulio.gr έως 26-1-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.    
 
Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο οικονομικός φορέας 
αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ διαμορφωμένη ως εξής :  
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Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια.  
Η τιμή θα περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι 

φόροι, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο 
οποίος θα αναφέρεται χωριστά, με ρητή αναφορά στο ποσοστό του επί τοις 
εκατό στο οποίο υπάγεται η αιτούμενη προμήθεια και θα βαρύνει το 
Νοσοκομείο.  

Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. δεν πρέπει να ξεπερνά 
τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης και θα αναγράφεται αριθμητικώς και 
ολογράφως.   

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.  

Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο μέχρι την 
ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών 
της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του 
προσφερόμενου αντίτιμου των υπηρεσιών που θα προσφέρει βάσει των τιμών 
της προσφοράς του μέχρι την οριστική εκπλήρωση των συμβατικών του 
υπηρεσιών. 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: 
 

Υπεύθυνη δήλωση  (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή  και των άρθρων  
1  &  3 του Ν. 4250/26-03-2014  (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014)  του Ν.1599/1986,  στην 
οποία αναλυτικά θα  πρέπει να  αναγράφονται  τα  πλήρη στοιχεία του 
υποψηφίου  και στην οποία  θα πρέπει να δηλώνεται ότι:  

• Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει  για τον 
προσφέροντα λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 
74 του Ν. 4412/2016,  για  τους  οποίους  οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται 
από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 4782/2021.  

• Τηρεί  όλους τους  Ελληνικούς  Νόμους,  τους  σχετικούς  με  την  εργασία 
(Εργατική  – Ασφαλιστική Νομοθεσία).      

• Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

• Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης των οποίων ο προσφέροντας έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη 
γνώση.   

• Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του 
διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει  
βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό δικαστικής 
φερεγγυότητας.   

• Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα  από  
τα αδικήματα του  Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικά  με  την άσκηση της  
επαγγελματικής του δραστηριότητας  εφόσον ορίζεται  στην  πρόσκληση  ή  
κάποιο  από  τα  αδικήματα  της υπεξαίρεσης, της απάτης,  της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,  και της δόλιας χρεοκοπίας.    

• Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.  
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.   
•Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της παρούσας 
Πρόσκλησης.  

ΑΔΑ: Ψ8ΩΧ4690ΩΛ-0ΙΣ





• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ’ όλη  τη  
διάρκεια  της διαδικασίας  ανάθεσης αλλά και  κατά  το στάδιο εκτέλεσης  της 
σύμβασης.   

 • Λαμβάνει τα  κατάλληλα  μέτρα  για να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα 
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.   

 • Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται  για  την  
απαρέγκλιτη  τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των  φυσικών  προσώπων  έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.   

 
Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται 

να ζητηθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο, από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την περί προμηθειών νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.   

 
Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του 

ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. 
 Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για εκατόν 

ογδόντα (180) ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.4 και Ν.4412/2016. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
παρούσα πρόσκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι 
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη 

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δοθεί σε ευρώ, θα αναγράφεται στην 
οικονομική προσφορά αριθμητικά και ολογράφως και θα περιλαμβάνει τις τυχόν 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. όπου αναγράφεται 
χωριστά και βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, 
χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει 
συνυπολογισθεί στην προσφορά.  

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη 
εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπεται 
εναλλακτική προσφορά για την ίδια προμήθεια και προσφορά για επιμέρους 
προμήθειες. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ο δε 
υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει αυτά. Η ευθύνη όμως, για την 
ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 
100 και 102 του Ν.4412/2016 από Επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 221 του Ν.4412/2016.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να καλεί εγγράφως τον υποψήφιο ανάδοχο να διευκρινίζει ή να συμπληρώνει τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχει υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία.  
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Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τον 
υποψήφιο ανάδοχο, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γίνει σύγκριση των 

τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, 
όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής 
προσφορών (Ν.4052/12, άρθρο 14, παρ. 7). Στις Προσφορές θα 
αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα αποστέλλεται μαζί με την οικονομική 
προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση ότι το είδος δεν ταυτοποιείται στο 
Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ. 

Προς αποφυγή λαθών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 
κατά την ως άνω αναφερόμενη σύγκριση των προσφερόμενων ειδών με 
αυτά του Π.Τ. της ΕΠΥ, παρακαλούμε όπως για κάθε προσφερόμενο είδος 
αναγράψετε τον κωδικό και την τιμή του στο Π.Τ. της ΕΠΥ, όπως αυτά 
ίσχυαν κατά την τελευταία ημερομηνία πριν την υποβολή της προσφοράς 
σας. 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 

1. την κατακύρωση της ανάθεσης 
2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 106 του 

Ν.4412/2016.  
Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή 

απόκλιση των προσφερόμενων σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της 
πρόσκλησης. 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαγωνιστικής 
διαδικασίας είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για τα ζητούμενα είδη με τη σύνθεση 
που ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Συνεπώς, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, 
από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά  μέσα)  που καλείται να 

υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος πριν την έκδοση της Απόφασης 
Κατακύρωσης και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, είναι τα κάτωθι:  

 
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
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λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.  

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.  

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια 
αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης,  το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους.  

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 
προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει  από  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  (πχ  
γενικό  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ),  αρκεί  η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  
του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 
τους.  

 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 

οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  
διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, οφείλει να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Ο ανάδοχος ενημερώνεται για την ανάθεση της υπηρεσίας και καλείται να 

προσέλθει εντός προθεσμίας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τα 
σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016.  
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Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός 

(1) έτους.   
Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα 

παρακολουθείται από Τριμελή Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρο 216 του 
Ν4412/2016. 
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
1. Τα ζητούμενα υλικά πρέπει να παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου 
προς τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016. Η 
παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη 
χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στο Τμήμα και στον χώρο που θα 
υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.  

2. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες 
του Νοσοκομείου, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον 
προμηθευτή μέσω του αρμοδίου Τμήματος (Γραφείο Διαχείρισης Υλικού).   

3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016.  

4. Οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών καθορίζονται από το 
άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

5. Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το 
αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται τόσο από τα 
άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/2016 όσο και από τις οικείες διατάξεις. 

6. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας των υλικών, με σχετική απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή σύμφωνα με το 
άρθρο 213 Ν.4412/2016. 

7. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σύμβαση και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 213 Ν.4412/2016. 

 
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, για το 100% της συμβατικής αξίας, με 

τμηματική εξόφληση, με την προσκόμιση του τιμολογίου μετά την παραλαβή των 
ειδών και τη σχετική βεβαίωση της Επιτροπής ότι τα είδη που παρελήφθησαν 
είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η εξόφληση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την 
ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
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Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και λοιπά  έγγραφα 
της Σύμβασης.  

Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που 

υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22  (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), 
αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. 

β) Κράτηση υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 
 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων 

βαρύνει το Νοσοκομείο.  
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 

203 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο 

προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος 
του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν όλες οι διατάξεις και σχετικές νομοθεσίες 
περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.  
 
 
 

 

 

 

 

 

     Η Διοικήτρια  

              

 

 

                                 Βασιλική Γεννηματά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Πάνελ για τον προσδιορισμό της MIC του αντιβιοτικού Colistin 

Πάνελ για τον προσδιορισμό της Ελάχιστης Ανασταλτικής Πυκνότητας (ΕΑΠ-

MIC) του αντιβιοτικού Κολιστίνη Colistin (Polymyxin E) με τη μέθοδο των 

μικροαραιώσεων σε ζωμό με βάση τα διεθνή πρότυπα (Eucast, CLSI, ISO) 

όπως υποδείχθηκε από την 1η ΥΠΕ.  

Χρωμογόνα sabouraud για ταυτοποίηση της Candida auris 

Έτοιμο Χρωμογόνο Θρεπτικό Υλικό σε τρυβλίο 90mm. Πολύ εκλεκτικό 

διαφοροποιητικό υλικό για την γρήγορη απομόνωση και ταυτοποίηση όλων των 

κλινικά σημαντικών στελεχών Candida (C.tropicalis , C.albicans , C.dubliniensis, 

C.krusei , C.glabrata , C.kefyr , C.parapsilosis , C.lusitaniae και C.auris). 

Περιέχει (g/L): Peptone 4.0, Chromogenic mix 13.6, Chloramphenicol 0.5 και 

άγαρ 13.6. Στελέχη ποιοτικού ελέγχου: Candida albicans ATCC®10231 

(πράσινες αποικίες), Candida tropicalis ATCC®750 (σκούρες μπλε αποικίες), 

Candida krusei ATCC®6258 (ξηρές ακανόνιστες ροζ-καφέ αποικίες) και 

Escherichia coli ATCC®25922 (μερική αναστολή). Σε συσκευασία των 10 

τρυβλίων. Διάρκεια ζωής: 10 εβδομάδες από την παραγωγή τους. Διάρκεια 

ζωής: 10 εβδομάδες από την παραγωγή τους. Αποθήκευση: 2-12°C στο 

σκοτάδι. Φέρει σήμανση IVD CE Mark. Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ: 644850. Κωδικός 

GMDN: 30643.  
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