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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΜΕΣΩ 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0)  

 
Το Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α΄/2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγεία και άλλες διατάξεις». 

2. Το Ν.2955/2001 (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών 
μονάδων υγείας των Πε. Σ. Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

3. Το Ν.3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

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

5. Το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

6. Το 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. Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 
8. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2-3-11) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 

και άλλες διατάξεις».  
9. Το Ν.4052/2012, άρθρο 14, παρ. 7, [Φ.Ε.Κ. 41/Α’ /1-3-2012] περί σύγκρισης των 

τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως 
καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά 
διαγωνισμό. 

10. Το 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". 

11. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) «με Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε και 2014/25/Ε.Ε όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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12. Το Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
13. Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. 

14. Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»  

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

16. Την υπ΄ αριθ. ΔΥ8/οικ. 3607/892/23-7-2001 (ΦΕΚ 1060/Β΄/10-8-2001) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 
98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 
1998 για τα in vitro διαγνωστικά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα», όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π./130648/2009 (ΦΕΚ 2198/Β΄/2009)  . 

17. Την υπ΄ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/16-1-2004 (ΦΕΚ 32/Β΄/2004) Υπουργική 
Απόφαση «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε από την υπ΄ αριθ. 
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 92334/22-9-2004 (ΦΕΚ 1459/Β΄/2004) Υπουργική Απόφαση. 

18. Την υπ΄ αριθ. ΔΥ8δ/ΓΠ. οικ.130648/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
2198/Β΄/2-10-2009) "Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ "περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων".  

19. Την υπ.αρ. 7/Θ.14/10-09-2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 
21REQ009342234 2021-10-11) για τη διενέργεια επαναληπτικής διαγωνιστικής 
διαδικασίας με απευθείας ανάθεση κατόπιν ανάρτησης στη Διαύγεια για συλλογή 
προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη που δεν 
κατακυρώθηκαν στο διαγωνισμό με αρ. Διακήρυξης 7/2021 για την «Προμήθεια 
Χημικών Αντιδραστηρίων (CPV 33696300-8) και Αναλωσίμων Υλικών 
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (CPV 33141000-0)»  

20. Την υπ.αρ. 3930/07-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
905Α4690ΩΛ-ΓΜΛ)  

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΜΕΣΩ 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ AΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0) για τις ανάγκες του 
Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨, για ένα (1) 
έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στο Παράρτημα της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.965,75 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 6% ή 13% ή 24% [3.837,49 
ευρώ για χημικά αντιδραστήρια (CPV 33696300-8) και 5.128,26 ευρώ για 
αναλώσιμα υλικά (CPV 33141000-0)], και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος 
παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη, την ανάλογη συνολική δαπάνη 8.965,75 ευρώ 
συμπερ. ΦΠΑ 6% ή 13% ή 24% [3.837,49 ευρώ για χημικά αντιδραστήρια (CPV 
33696300-8) και 5.128,26 ευρώ για αναλώσιμα υλικά (CPV 33141000-0)] σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1359α) οικονομικών χρήσεων 2021, 2022 και 
2023. 
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Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
κοινοπραξίες προμηθευτών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας και που πληρούν 
τους ορούς που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 
 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να 
αποστείλουν:   
 Α)  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  καθώς  και  
τα  στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν  οι προσφέροντες, και στην οποία  
θα πρέπει να δηλώνεται ότι :  

• Μέχρι και  την ημέρα  υποβολής της  προσφοράς  τους δεν  συντρέχει  για τους 
προσφέροντες 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 και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.  
• Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης των 
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν 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 του Διαγωνισμού.  
• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  της 
διαδικασίας  ανάθεσης αλλά και  κατά  το στάδιο εκτέλεσης  της σύμβασης  εφόσον 
επιλεγούν.   
 • 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.   
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Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις  δύναται να ζητηθούν 
από τον  μειοδότη,  από  την αναθέτουσα αρχή  σύμφωνα  με την περί  προμηθειών 
νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.   
  
Β)  Τα Πιστοποιητικά που ζητούνται στους Όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών του 
Παραρτήματος της παρούσης.  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Αποστέλλεται Αναλυτικός Πίνακας με τα είδη, τον κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών 

της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει), την προσφερόμενη τιμή ανά είδος (σε ευρώ) και ανά 
μονάδα μέτρησης  αλλά και τη συνολική τιμή ανά είδος προ και μετά ΦΠΑ. Στις τιμές 
περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας και μεταφοράς των ειδών στο Νοσοκομείο.  

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ, θα αναγράφονται στην οικονομική 
προσφορά αριθμητικά και ολογράφως (σε περίπτωση απόκλισης λαμβάνεται υπόψη η 
τιμή ολογράφως) και θα περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις και τις επιβαρύνσεις επί 
των κρατήσεων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., το οποίο αναγράφεται 
χωριστά και βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητα, επί ποινή απόρριψης, 
να αναφέρουν στην οικονομική προσφορά ,το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο 
οποίο υπάγεται το είδος το οποίο προσφέρουν. 

Στο φάκελο της  προσφοράς οφείλει κάθε  διαγωνιζόμενος  και στην  περίπτωση 
νομικού προσώπου  ή  ένωσης  προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός  του  να  καταθέσει 
την αντίστοιχη  σελίδα  καταχώρησης  με  την τιμή της προσφερόμενης  
υπηρεσίας του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας 
καταχώρησης πριν το διαγωνισμό  ή  αλλιώς να  υποβάλει  Υπεύθυνη Δήλωση  ότι  
δεν  υπάρχει η υπηρεσία καταχωρημένη  στο παρατηρητήριο τιμών τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία  της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης).  

Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την 
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου 
που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες, 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν 
τα ανωτέρω στοιχεία, διακόπτεται η αξιολόγηση της συγκεκριμένης προσφοράς, η 
οποία χαρακτηρίζεται πλέον ως απαράδεκτη.  

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για τα είδη που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της Πρόσκλησης. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή μέρος των ζητούμενων ειδών. 

ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Ο χρόνος  ισχύος των προσφορών  είναι  κατ΄ ελάχιστον (180)  εκατόν ογδόντα  

ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη  της  ημέρας διενέργειας του  
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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Οι τιμές της σύμβασης είναι δεσμευτικές για όλο το χρόνο ισχύος της 
συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.  

 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Οι προσφορές  αποστέλλονται  έως    19/10/2021  ημέρα    Τρίτη και  ώρα  10.00 

π.μ.  σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του ΠΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ 
ΕΛΕΝΗ» (Δημ.Σούτσου 21, Αμπελόκηποι Τ.Κ 11521) αναγράφοντας:  
1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  
2. Την περιγραφή της αιτούμενης προμήθειας,  
3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης,  
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
5. Τα στοιχεία του αποστολέα,  
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»  
  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η αποσφράγιση  των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα με την καταληκτική 

υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή. Τυχόν 
απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, δεν κωλύει το άνοιγμα της 
αντίστοιχης Προσφοράς. 

Κριτήριο Αξιολόγησης  είναι η πλέον  συμφέρουσα από Οικονομική άποψη 
Προσφορά μόνο βάσει τιμής εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό 
προμήθεια ειδών.  

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) και σύμφωνα με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις ή τις εκτυπώσεις των αντίστοιχων  
σελίδων  καταχώρησης  με  την τιμή της προσφερόμενης  υπηρεσίας του 
Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) όπως έχουν κατατεθεί με τις 
προσφορές. 

Σε περίπτωση περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ο 
προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)    
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:  
1) Υπεύθυνη  Δήλωση εκ  μέρους  του  Οικονομικού  φορέα από την οποία προκύπτει 
ότι δεν συντρέχουν οι σε λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στην  παράγραφο  1  
του άρθρου  73  του  Ν.  4412/2016.  

Η ως άνω υποχρέωση ισχύει και εφόσον πρόκειται για μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή προσώπων με  
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό ως εξής: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τους 
διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), για τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 
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Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 
εταιρείας, ή 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο. 
2) Αποδεικτικό Ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης για  την  απόδειξη  της  εκπλήρωσης  των  φορολογικών  
υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016). 
3) Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016). 
4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως 
το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 
του καταστατικού.  Δηλαδή,  στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  
προκύπτουν,  ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε ή/και τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να  δεσμεύουν  με  την  υπογραφή  τους το  νομικό  
πρόσωπο  και  τα  έγγραφα  της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου.  
  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η κατακύρωση  γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού 
γίνεται εγγράφως προς τον/τους επιλεγέντα/ντες από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 103 – 105  του  Ν. 4412/2016  όπως  τροποποιήθηκαν  και  
ισχύουν.     

Από την  ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η 
Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Μετά από την οριστικοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης.  

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με 
δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη.  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  
Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για την καλή εκτέλεση των όρων της 

οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
που να καλύπτει το 4% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το ΦΠΑ, με 
χρόνο ισχύος δύο (2) επιπλέον μήνες από τον αναφερόμενο συμβατικό χρόνο και της 
προβλεπόμενης συμβατικής παράτασης που ζητάει η διακήρυξη. 

 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1.  Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για 

τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου, στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με 
έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή και σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4782/2021. 
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2. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
104 του Ν.4782/2021. 

3. Οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών καθορίζονται από το άρθρο 105 
του Ν.4782/2021. 

4. Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το αρμόδιο 
όργανο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται τόσο από το άρθρο 209 του 
Ν.4412/2016 και 105 του Ν.4782/2021 όσο και από τις οικείες διατάξεις. 

5. Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα χρόνου ζωής κάποιας συσκευασίας ή 
ακαταλληλότητα αυτής, η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη στην άμεση 
αντικατάστασή της χωρίς επιπλέον χρέωση στο Νοσοκομείο, και το κόστος θα βαρύνει 
την ίδια. 

6. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της ποσότητας των 
παρεχόμενων ειδών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή των 
ειδών με άλλα, που να είναι σύμφωνα 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 είδη 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. 

 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 103 του 

Ν.4782/2021.  
 

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής αναφορικά με την παρούσα 
πρόσκληση, καθώς και αναστολή εκτέλεσης, δύναται αιτηθεί ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου της έδρας όποιος έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 127 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν όλες οι 

διατάξεις και σχετικές νομοθεσίες περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.  
Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. Για την επίλυση οποιασδήποτε 

διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την 
ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.  

 
 

 
 

Η Προϊστ. Οικ/κού 

Τμήματος 

Η Προϊστ. Δ/νσης 

Διοικητικής Υπηρεσίας 

Η  Διοικήτρια 

 

 

 

  

Κέφη Βασιλική Βλαχάκη Κυριακή Δρ. Ευαγγελία Παππά 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : «ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

 

  
ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  
(CPV 33696300-8) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 Lugol για παρασιτολογικές εξετάσεις λίτρα 6 

2 Ακετόνη σε συσκευασία 1 Kg τεμάχιο 21 

3 Δίσκοι ευαισθησίας στα αντιβιοτικά, δίσκοι 
  

 3.1 FOSFOMYCIN 50 δίσκοι 150 

 3.2 METRONIDAZOLE 5 δίσκοι 100 

 3.3 NETILMICIN 30 δίσκοι 200 

 3.4 OFTOCHINE δίσκοι 50 

 3.5 TEICOPLANIN 30 δίσκοι 100 

 3.6 TICARCILLIN/ CLAVULANATE 75/10 δίσκοι 200 

3.7 TIGECYCLINE 15 δίσκοι 150 

 3.8 TRIMETHOPRIM/SULF 1,25/23,75 δίσκοι 200 

4 Methyl alcohol (μεθυλική αλκοόλη καθαρή) λίτρα 2,5 

5 Anti-salmonella A-67+Vi omnivalent (65 test) τεμάχιο 1 

    
  

  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ             (CPV 33141000-0) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

1 Γλυκόζη σε σκόνη σε συσκευασία μέχρι ένα κιλό κιλό 2 

2 Καλυπτρίδες 24 x 50                                                    τεμάχιο 5000 

3 Καλυπτρίδες 24 x 24 (μικρές)ή 22x22 τεμάχιο 2000 

4 
Σύστημα αιμοληψίας  με πεταλούδα (κλειστό -  
vacutainer) υπό κενό με αυτόματη εγκόλπωση  
βελόνας  21G, 23G 

τεμάχιο 7500 

5 Σωληνάρια WASSERMAN πλαστικά Μ.Χ. τεμάχιο 5000 

6 
Σωληνάρια πλαστικά τύπου vacutainer όγκου 3 ml 
για γενική αίματος (στο μηχάνημα Celtak F-
NIHON COHDEN)  

τεμάχιο 7500 

7 Πιπέτα πλαστική αριθμημένη για Τ.Κ.Ε. σε 60΄  τεμάχιο 1000 

8 

Ρύγχη (Τips) για αυτόματη μικροαντλία σταθερού 
όγκου (πιπέτα) των 5ml ή 5000 ml (συμβατά με 
την Micropette Single Chanel Pipettor 5ml ή 5000 
ml (μικρόλιτρα) της εταιρείας DIAB) 

τεμάχιο 500 

9 
Ρύχγη (Τips) για αυτόματη μικροαντλία σταθερού 
όγκου (πιπέτα) των 20ml (κίτρινα)  

τεμάχιο 1000 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1. Η συσκευασία των υλικών θα είναι αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη 

χρηματική επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον 
προμηθευτή. 



[9] 
 

2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχόμενου 
της, πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, εκτός εάν ή 
Υπουργική απόφαση εναρμόνισης της Οδηγίας ορίζει διαφορετικά, : 

 Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. 
Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 

αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του εγκατεστημένου στην Ένωση 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή. 

 Ο κωδικός της παρτίδας, μετά από τη λέξη "ΠΑΡΤΙΔΑ" ή ο αύξων αριθμός. 

 Η "ημερομηνία παραγωγής" και η "ημερομηνία λήξης", μέχρι την οποία το 
προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης. 

 Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. 

 Οι ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 

 Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά 
που θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω απαραίτητα : 

α. Τα στοιχεία της ετικέτας 
β. Τις συνθήκες αποθήκευσης, το χρόνο διατήρησης μετά από την πρώτη 

αποσφράγιση της πρωτογενούς συσκευασίας και τις συνθήκες αποθήκευσης. 
γ. Ένδειξη του τυχόν απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για την 

αναγνώρισή του, προκειμένου να χρησιμοποιείται ορθώς. 
δ. Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του 

προϊόντος. 
ε. Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής 

συσκευασίας της αρχής της μεθόδου 
στ. Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναποστείρωσης ή 

απολύμανσης. 
ζ. Την ημερομηνία έκδοσης ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών 

χρήσεως. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

1. Υπεύθυνη δήλωση :  

 ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα 
καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και εφόσον υπάρχουν πρέπει 
να περιγράφονται με ξεχωριστή αναφορά στην τεχνική προσφορά, ώστε να 
αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. 

 ότι δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από τη αγορά, 
σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των 
ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια 
πραγμάτων. 

 ότι διαθέτει Πιστοποιητικά σήμανσης πιστότητας CE, δηλώσεις 
συμμόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, 
με τα οποία πιστοποιείται η καταλληλόλητα και ασφάλεια των προϊόντων για τη χρήση για 
την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις 
της ΔΥ8/οικ. 3607/892/23-7-2001 (ΦΕΚ 1060/Β΄/10-8-2001) Κ.Υ.Α. «περί της 
Εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών 
98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 
για τα in vitro διαγνωστικά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» και της 
ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ.130648/2009 (ΦΕΚ 2198/Β΄/2-10-2009) Κ.Υ.Α. σχετικά με την εναρμόνιση 
της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

  ότι διαθέτει Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ 
και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) τόσο του κατασκευαστή 
των υλικών όσο και του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις. Ως 
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προς ότι αφορά τις απαιτήσεις μεταφοράς, αποθήκευσης, διατήρησης και γενικά 
διακίνησης των προσφερόμενων ειδών, ο προμηθευτής θεωρείται ότι συμμορφώνεται 
προς αυτές, εφόσον διαθέτει βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου Οργανισμού, 
από την οποία προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς την υπ' αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/7-
1-2004 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 32/16-1-2004) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Αρχές 
και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων».  


