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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 7/2021 
 

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

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0)  
 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΑΔΑΜ: 21REQ008708224 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή 

 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία : 23-06-2021 
Ημέρα : Τετάρτη 
Ώρα : 11:00 π.μ. 
Η αποσφράγιση των προσφορών 
(τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία 
στον ίδιο χρόνο. 

Καταληκτικός Χρόνος κατάθεσης 
προσφορών για το διαγωνισμό 

Ημερομηνία : 22-06-2021 
Ημέρα : Τρίτη 
Ώρα : 3.00 μ.μ 

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού Γραφείο Προμηθειών Π.Ν.Α. 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨ 
(κτίριο Διοίκησης) 

Προϋπολογισμός δαπάνης ετησίως 
 
ΑΔΑ: ΨΡΖΘ4690ΩΛ-ΡΤΕ 
 
 

25.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 13%ή 
24% (17.500,00 ευρώ για χημικά 
αντιδραστήρια -cpv 33696300-8 και 
7.500,00 ευρώ για αναλώσιμα υλικά -
cpv 33141000-0), και σε περίπτωση 
χρήσης του δικαιώματος παράτασης για 
ένα (1) έτος ακόμη, την ανάλογη 
συνολική δαπάνη 25.000,00 ευρώ 
συμπερ. ΦΠΑ 13%ή 24% (17.500,00 
ευρώ για χημικά αντιδραστήρια -cpv 



 
 

33696300-8 και 7.500,00 ευρώ για 
αναλώσιμα υλικά -cpv 33141000-0) 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΚΟΜΗ  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Όπως αναλυτικά φαίνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσης. 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΑΙ 

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

 Το Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α΄/2-3-2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».  

 Το Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/2-11-2011) «Προμήθειες Νοσοκομείων και 
λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».  

 Το 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 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007). 

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

 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. 

 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". 

 Το Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.  

 Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 
2014/25/Ε.Ε.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α΄/19-5-2017) ΜΕΡΟΣ Γ΄ «Ίδρυση της ΕΚΑΠΥ για 
την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
φορέων».  

 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. 

 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. 

 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)  . 

 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. 

 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".  

 Την με αριθ. 5η/θ5ο/21-05-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου, περί έγκρισης διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και των 
όρων αυτού. 

 
Προκηρύσσει 

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  

για την προμήθεια: ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 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 Β΄ της παρούσας που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής, προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 ευρώ 

συμπερ. ΦΠΑ 13%ή 24% (17.500,00 ευρώ για χημικά αντιδραστήρια (CPV 

33696300-8) και 7.500,00 ευρώ για αναλώσιμα υλικά (CPV 33141000-0), και σε 

περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη, την 

ανάλογη συνολική δαπάνη 25.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 13%ή 24% (17.500,00 

ευρώ για χημικά αντιδραστήρια (CPV 33696300-8) και 7.500,00 ευρώ για 

αναλώσιμα υλικά (CPV 33140000-0)σε βάρος του προϋπολογισμού του 

Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1359α) οικονομικών χρήσεων 2021, 2022 και 2023. 

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

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε 
τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη 
διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

Οι Προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου (Δ. Σούτσου 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, τηλ. 213 2023422, Φαξ 210 
6446951, αρμόδια υπάλληλος: Μ.Μορφοπούλου), μέχρι την Τρίτη 22-06-2021 και 
ώρα 15:00. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την 
καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα 
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
  



 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: «ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: «ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
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. 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 92 του Ν.4412/2016, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς:  

α. Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.  
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
γ. Ο τίτλος της σύμβασης.  
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής)  
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο:  
α. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» με 
Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 

27 του Ν. 4782/2021.  

Ο προσφέρων πρέπει, οπωσδήποτε, να εγγυάται :  
1. 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. 

2. 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. 

Ο προσφέρων θα πρέπει ,οπωσδήποτε, να δηλώσει: 
1. 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». 



 
 

2.  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 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»  
 

β. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα 
τοποθετηθούν : 

 τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 
Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον 

προμηθευτή τυχόν διευκρινήσεις επί των αναγραφόμενων στην προσφορά του, 
συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρέστερη διαπίστωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών των ειδών, χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή. 

 Κατάλογο με τις κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 
χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο 
είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με 
πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί η θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο 
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν 
προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη 
δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.  

γ. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον 
οποίο θα τοποθετηθούν τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα 
(εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα 
περιέχει:  

 Πίνακα με την τιμή ανά τεμάχιο, αλλά και τη συνολική τιμή ανά είδος. 
Διευκρινήσεις σχετικά με την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς: 

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ ανά ζητούμενο είδος και μονάδα 
μέτρησης, θα αναγράφονται στην οικονομική προσφορά αριθμητικά και 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. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς 
και οποιαδήποτε οικονομική αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου βάσει της 
προσφοράς του, και των τιμών της κατακύρωσης και της σύμβασης που θα 
υπογραφεί. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη 
της σχετικής σύμβασης. 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να περιέχουν αναλυτικούς πίνακες για 
κάθε είδος συμπληρωμένους, έτσι ώστε να προκύπτει η τιμή ανά τεμάχιο, η 



 
 

συνολική τιμή, αλλά και οι συνολικές ποσότητες όλων των ειδών, ώστε να 
προκύπτει το τελικό συνολικό κόστος του κάθε είδους αντίστοιχα. 

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. 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς 
και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
τα έξοδα προμήθειας και μεταφοράς των ειδών στο Νοσοκομείο.  

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.  

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 88 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 32 του Ν.4782/2021..  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, 
κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

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

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση 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.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις 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 
διευκρινίσεις, 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.  

Αντιπροσφορές ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 
της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά δεν γίνονται δεκτές σε 
κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που 
υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των 



 
 

προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας 
τους.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την 
προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη 
γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν 
από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 
από τη διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να 
λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν.4782/2021 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί παρουσία των 
υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, 
την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη.  

Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, δεν κωλύει 
το άνοιγμα της αντίστοιχης Προσφοράς.  

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει 
στην υλοποίηση της διαδικασίας αποσφράγισης και ανακοίνωσης των τιμών όπως 
ορίζεται στο άρθρο 40 του Ν.4782/2021 

.  
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για τα ζητούμενα είδη με την σύνθεση που ζητείται στις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Συνεπώς, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 43 του Ν.4782/2021 
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 διακήρυξης.  
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 40 
και 42 του  Ν.4782/2021από Επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 108 του Ν.4782/2021. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, οι προσφέροντες στους οποίους 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτούς, με βεβαίωση 
παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν.4250/2014, οφείλουν να υποβάλουν, σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 «Πρόσκληση για υποβολή 
δικαιολογητικών» του Ν.4782/2021, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά 
την διαδικασία που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά 
λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

Όταν ο προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει ένα 
η περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση 
γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα η περισσότερα από τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλή τιμή και 
ούτω καθ΄ εξής. 



 
 

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

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).  

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 προμήθειας  
2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης. 
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. 
Επίσης, μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, κατά ποσοστό από 80% μέχρι και το 120% της 
ποσότητας των αγαθών από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4782/2021. 

Το Νοσοκομείο δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την 
ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή 
ολικώς, τις προσφορές καθώς και να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, 
ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.  

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, καθώς 

και στους λοιπούς συμμετέχοντες αποστέλλονται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4782/2021. 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια 
υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σύμφωνα 
με το άρθρο 45 του Ν.4782/2021και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το ίδιο 
άρθρο κυρώσεις. 

 
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.4782/2021.  

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 
προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 



 
 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία 
συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η 
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται 
ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

 Παραλήφθηκε οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, η ποσότητα που 
παραδόθηκε. 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

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

Επιπλέον παράταση πέραν αυτού του χρόνου προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη 
του προμηθευτή , με τις εξής όμως προϋποθέσεις : 

α) Η συνολική παράταση ισχύος της σύμβασης (αρχική και η επιπλέον) δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.  

β) Στο χρονικό διάστημα των παραπάνω αναφερόμενων παρατάσεων θα 
ισχύουν οι όροι της σύμβασης.  

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής 

προμηθευτή στον διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και 
την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί 
να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τον 
μειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από 
τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την 
προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα 
οριζόμενα στο άρθρο 127 N4412/2016. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης 
προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  
1. 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. 

Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 21 «Εγγυήσεις» του Ν.4782/2021. 

 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1.  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 και 
σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4782/2021. 



 
 

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. 

 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την 
περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην 
τεχνική και οικονομική του προσφορά.  

2. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

3. Χρόνος εξόφλησης: σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013, άρθρο 1, 
παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 7ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 107/Α/9-05-2013)  

4. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα 
λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 102 του Ν.4782/2021 και  την 
ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

5. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την 
ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και 
την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο 
πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, 
η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

6. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις : 

 Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του 
Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την 
αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 
3580/2007.  

 Ποσοστό 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 

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


 
 

4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 
παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 
3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού.  

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος 4%.  

 Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, 
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και 
κρατήσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα 
οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η 
εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων 
βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 

 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ  

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (σύμφωνα με το άρθρο 
103 του Ν.4782/2021) από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου : 

2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από για λόγους που αφορούν σε 
υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας. 

Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή ως έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί 
να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της 
οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.  

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 103 του Ν.4782/2021. 

3. Σε περίπτωση παράδοσης ειδών τα οποία παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από 
τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλόλητά τους, είναι 
δυνατή η παραλαβή τους, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από 
απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 105 του 
Ν.4782/2021 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή 
αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με 
τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που 
ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των 
τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 207 
του Ν.4412/2016 κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ,στον Ν.4782/2021 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. 



 
 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου : www.spiliopoulio.gr. προς δωρεάν διάθεση. Επίσης, 
τεύχη Διακήρυξης με τους όρους του διαγωνισμού, καθώς και συμπληρωματικές 
πληροφορίες δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

To ΕΕΕΣ μπορεί να συμπληρωθεί online στη διεύθυνση: 
https://espdint.eprocurement.gov.gr 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για ότι 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.  

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η παρούσα αφορά την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια από το 

ελεύθερο εμπόριο ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-
0) που απαιτούνται προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Απαιτούνται 
δείγματα σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν.4412/16 και το κόστος των υλικών όσο 
και το κόστος μεταφοράς-παράδοσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 
  

http://www.spiliopoulio.gr/


 
 

  ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (CPV 33696300-8) 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2021-2022 

1 
Crystal Violet Solution σε συσκευασία των 500 ml 
(χρώση) 

τεμάχιο 
1 

2 
Brilliant Cresyl Blue (Κυανό του κρεζυλίου) έτοιμη 
χρωστική για ΔΕΚ σε συσκευασία των 100 ml 

τεμάχιο 
1 

3 
Giemsa  (έτοιμη χρωστική) σε συσκευασία των 2,5 
λίτρων (χρώση) 

τεμάχιο 
1 

4 
 MAY  GRUNWALD σε συσκευασία των 2,5 
λίτρων [έτοιμο για χρήση διάλυμα εργασίας] 
(χρώση) 

τεμάχιο 
1 

5 
Lugol για Gram σε συσκευασία μέχρι ένα λίτρο 
(χρώση)  

τεμάχιο 
5 

6 Lugol για παρασιτολογικές εξετάσεις λίτρα 6 

7 
Mac Conkey Άγαρ Νο 2 σε τρυβλία,  σε 
συσκευασία των 10, με δυνατότητα φύλαξης σε 
θερμοκρασία δωματίου 

τεμάχιο 
1000 

8 
Sabouraud agar με chloramphenicol σε τρυβλία, 
σε συσκευασία των 10, με δυνατότητα φύλαξης σε 
θερμοκρασία δωματίου 

τριβλία 
100 

9 
SS Agar σε τρυβλία έτοιμα, σε συσκευασία των 
10, με δυνατότητα φύλαξης σε θερμοκρασία 
δωματίου   

τριβλία 
4500 

10 
Αιματούχα τρυβλία TSA 5% με αίμα προβάτου, σε 
συσκευασία των 10, με δυνατότητα φύλαξης σε 
θερμοκρασία δωματίου 

τριβλία 
1000 

11 Ακετόνη σε συσκευασία 1 Kg τεμάχιο 21 

12 
Σαφρανίνη [έτοιμη χρωστική]  σε συσκευασία των 
500 ml (χρώση)                     

τεμάχιο 
1 

13 
Θειογλυκολικός ζωμός  σε φιάλη των 100 ml 
(THYOGLYCOLATE MEDIUM)                              

φιάλη 
10 

14 
Θρεπτικό υλικό Muller Hinton  για αντιβιόγραμμα 
σε συσκευασία  200ml    

φιάλη 
100 

15 
Σοκολατόχρωμο (GC) Άγαρ σε τρυβλίο,  με 
δυνατότητα φύλαξης σε θερμοκρασία δωματίου                                                         

τεμάχιο 
100 

16 SELENITE F  σε σωληνάρια των 8ml περίπου σωληνάρια 4500 

17 Δίσκοι ευαισθησίας στα αντιβιοτικά, δίσκοι     

  1.AMICACIN 30 δίσκοι 200 

  2.AMOXICILLIN/CLAV. ACID 20/10 δίσκοι 150 

  3.AMPICILLIN / SULBACTAM 10/10 δίσκοι 100 

  4.AMPICILLIN 10 δίσκοι 100 

  5.AZTREONAM 30 δίσκοι 200 

  6.BACITRACIN 0,04 δίσκοι 50 

  7.BACITRACIN 10 δίσκοι 50 

  8.CEFEPIME 30 δίσκοι 100 

  9.CEFIXIME 30 δίσκοι 50 

  10.CEFOXITIN 30 δίσκοι 100 

  11.CEFTAZIDIME 30 δίσκοι 200 

  12.CEFTRIAXONE 30 δίσκοι 50 

  13.CEFUROXIME 30 δίσκοι 100 



 
 

  14.CIPROFLOXACIN 5 δίσκοι 200 

  15.CLINDAMYCIN 2 δίσκοι 100 

  16.COLISTIN 10 δίσκοι 150 

  17.ERYTHROMYCIN  15 δίσκοι 100 

  18.FOSFOMYCIN 50 δίσκοι 150 

  19.FUSIDIC ACID 10 δίσκοι 50 

  20.GENTAMYCIN 10 δίσκοι 200 

  21.IMIPENEM 10 δίσκοι 200 

  22.LINEZOLID 30 δίσκοι 100 

  23.MEROPENEM 10 δίσκοι 200 

  24.METRONIDAZOLE 5 δίσκοι 100 

  25.NETILMICIN 30 δίσκοι 200 

  26.NITROFURADOIN 300 δίσκοι 200 

  27.NOVOBIOCIN δίσκοι 50 

  28.OFTOCHINE δίσκοι 50 

  29.PENICILIN   10units δίσκοι 50 

  30.PIPERACILLIN / TAZOBACTAM 100/10 δίσκοι 200 

  31.TEICOPLANIN 30 δίσκοι 100 

  32.TETRACYCLIN 30 δίσκοι 200 

  33.TICARCILLIN/ CLAVULANATE 75/10 δίσκοι 200 

 34.TIGECYCLINE 15 δίσκοι 150 

  35.TRIMETHOPRIM/SULF 1,25/23,75 δίσκοι 200 

  36.VANCOMYCIN 30 δίσκοι 100 

18 
Φιάλες αιμοκαλλιεργειών με ρητίνες Α (αερόβια) 
σε συσκευασία των 12 

φιάλες 
300 

19 
Φιάλες αιμοκαλλιεργειών με ρητίνες Β (αναερόβια) 
σε συσκευασία των 12 

φιάλες 
300 

20 

Υλικό δημιουργίας αναερόβιας ατμόσφαιρας σε 
αυτόνομους φακέλους με ενσωματωμένα δείκτη 
και κλείστρο (χωρίς τους δείκτες αν δεν 
εμπεριέχονται ήδη στο κάθε σακουλάκι) 

τεμάχιο 80 

τεμάχιο 80 

τεμάχιο 80 

21 
Υλικό δημιουργίας μικροαερόφιλης ατμόσφαιρας 
(CO2) σε αυτόνομους φακέλους με ενσωματωμένα 
δείκτη και κλείστρο (Gas pack) 

τεμάχιο 20 

τεμάχιο 20 

τεμάχιο 20 

22 
Ταινίες (sticks) 10 τουλάχιστον παραμέτρων, 
κατάλληλες  για ανάλυση ούρων (100 τμχ / κουτί), 
με παραχώρηση χρήσης αναλυτή 

κουτιά 
14 

23 
Ποσοτικό monotest Τροπονίνης Ι, εύρους 0,02-50 
ng/ml, σε κασέτα 

Τεμάχιο 
50 

24 Stool blood test για ΗΒ στα κόπρανα σε κασέτα τεμάχιο 50 

25 
Test ανίχνευσης τοξινών Α&Β για Clostridium 
Difficile σε κασέτα 

τεμάχιο 
40 

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

27 staphorex (τυποποίηση σταφυλόκοκκων) τεμάχιο 1 

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

29 
Kit ταυτοποίησης Εντεροβακτηριακών με πάνω 
από 20 βιοχημικούς δείκτες και 24ωρη επώαση. 

kit/25 test 

3 



 
 

Να προσφερθουν και τα συνοδευτικά 
αντιδραστήρια (test + reagent) 

30 

Kit ανίχνευσης αντοχών σε 5 
Καρβαπενεμάσες(KPC,OXA,VIM,IMP) με 
ανοσογραφία σε μια κασέτα από καλλιέργημα και 
θετικη αιμοκαλλιέργεια. Ανα τύπο να δίνεται 
ξεχωριστή απάντηση, να αναφερθούν τα όρια 
ανίχνευση  σε pg/ml οι υπότυποι που μπορούν να 
ανιχνευτουν. Να έχει ευεεσθησία και ειδικότητα 
100% και σήμανση CE IVD 

kit/20 test 

3 

        

  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ                (CPV 33141000-0) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

31 Αντικειμενοφόρες πλάκες τροχισμένες  τεμάχιο 5000 

32 Αντικειμενοφόρες πλάκες με περιθώριο τεμάχιο 2000 

33 Γλυκόζη σε σκόνη σε συσκευασία μέχρι ένα κιλό κιλό 2 

34 Διηθητικό χαρτί 39 Χ 39 εκατ. φύλλο  300 

35 Καλυπτρίδες 24 x 50                                                    τεμάχιο 5000 

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

37 Κρίκοι καλλιεργειών μιας χρήσης                                          τεμάχιο 8000 

38 

( immersional Oil N 8cc) Λάδι εμβάπτισης, για   
ελαιοκαταδυτικούς φακούς μικροσκοπίων, 
ποσότητας 8cc, με διοπτρικό δείκτη n = 1.516, 
κατάλληλο για   ελαιοκαταδυτικούς  φακούς                               

τεμάχιο 

4 

39 
Σιφώνια Παστέρ  [Paster]  πλαστικά των 3 ml με  
ενσωματωμένο το πουάρ    

τεμάχιο 
4000 

40 
Σύστημα αιμοληψίας  με πεταλούδα (κλειστό -  
vacutainer) υπό κενό με αυτόματη εγκόλπωση  
βελόνας  21G, 23G 

τεμάχιο 
7500 

41  Σωληνάρια με βαμβακοφόρο στειλεό                            τεμάχιο 500 

42 Σωληνάρια WASSERMAN πλαστικά Μ.Χ. τεμάχιο 5000 

43 
Σωληνάρια πλαστικά τύπου vacutainer όγκου 3 ml 
για γενική αίματος (στο μηχάνημα Celtak F-
NIHON COHDEN)  

τεμάχιο 
7500 

44 
Σωληνάρια πλαστικά τύπου vacutainer για Τ.Κ.Ε 
με αντιπηκτικό 

τεμάχιο 
2200 

45 
Σωληνάρια τύπου vacutainer συλλογής αίματος 
κυλινδρικά των 10 ml με πώμα  και ζελέ                                 

τεμάχιο 
8000 

46 Σωλινάρια stuart (υλικό μεταφοράς) Μ.Χ. τεμάχιο 100 

47 Σωληνάρια κωνικά πλαστικά των 10 ml για ούρα.          τεμάχιο 2000 

48 Σωληνάρια για προθρομβίνη       τεμάχιο 600 

49 Τριβλία πλαστικά των 15 cm τεμάχιο 500 

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

51 

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

τεμάχιο 

500 

52 
Ρύχγη (Τips) για αυτόματη μικροαντλία σταθερού 
όγκου (πιπέτα) των 20ml (κίτρινα)  

τεμάχιο 
1000 



 
 

53 
Ταινίες οξειδάσης (oxidase strips) 50 τεμάχια ανά 
συσκευασία 

συσκευασία 
3 

 
Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των 

αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα 
προηγούμενα έτη. 

 
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. 

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. 
 

Η  Διοικήτρια 

 

 

 

Δρ. Ευαγγελία Παππά 


