
                                                                                                        

    1 

 

                                                                                                                                       Μαξνχζη,  13/10/2014 

                                                                                                       Αξ. Πξση. : νηθ 15344 
                                                                                                                   

 
              
 

Τμήμα: Οικ. Διατείριζης 

Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων  

Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. 

Δ/νζη: Αγράθων 3-5 

Τατ. Κώδικας: 15123 

Τηλέθωνο:2105212890 

Fax: 2105212831 

 
 
 
ΘΔΜΑ : «Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο - Τπνβνιή πξνζθνξάο από εηαηξεία 
ηαρπκεηαθνξώλ γηα κεηαθνξά βηνινγηθώλ δεηγκάησλ ή εγγξάθσλ πξνο Αζήλα / Δπαξρία γηα ην 
έηνο 2014-2015 πνπ ζα απαηηεζεί ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 1 ηεο πξάμεο κε ηίηιν 
«Γηθηύσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ) ζε παλειιαδηθή 
θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ» πνπ 
πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ 
Γπλακηθνύ» MIS 446792 
 
 
ρεη:  1. Σελ ππ. αξηζκ. 5342 / Φ. Πξνεγθξ. 446792_1 /13/12/2013 απφθαζε πξνέγθξηζεο ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Σνκέα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δ.Φ.Γ. ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνχ» 2007-2013         

2. Σελ 1ε/16-01-2014 ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πεξί απνδνρήο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο 

ΔΤΣΤΚΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΤΠ1 

 

Α. Γπλάκεη ησλ αλσηέξσ ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. πξνζθεχγεη ζηελ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο  γηα ηελ 

ππνγξαθή ζχκβαζεο κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξψλ. Η δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο αθνξά ζηελ 

ππνγξαθή ζχκβαζεο γηα κεηαθνξέο δεηγκάησλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 20.000,00 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

ΠΡΟ :  
1. KANGA SERVICES COURIERS AE 

Βηξγηλίαο Μπελάθε 15-17, 10436 Αζήλα 
Σει. 210 52 33 393 
Τπεύζπλνο Γεκήηξηνο σηεξόπνπινο  

2. Speedex 
ελέθα 24, 150 ρικ Δ.Ο Αζελώλ Λακίαο  
14564 Κεθηζζηά 
Σει 210-3407190 
Τπεύζπλνο Ισάλλεο Νηαλάθνο  

3. ΜΔΟΓΔΙΑΚΔ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ-
Courier Center 
Τκεηηνύ 265, 11631 Αζήλα 
Σει. 210 75 17 300  
Τπεύζπλνο Παλαγηώηεο Υύηαο  
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ην πιαίζην ηεο πξάμεο «Γηθηχσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ) ζε 

παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ» πνπ 

πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ 

ΔΠΑ 2007-2013, ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ πξνζθαιεί ηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ γηα ηελ 

ππνβνιή νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε κέγηζην πξνυπνινγηζκφ 20.000,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α θαη ρξφλν πινπνίεζεο απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο έσο ηηο 31/05/2015.  

Κχξηνο ζηφρνο ηεο πξάμεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ δηθηχνπ παξαηεξεηψλ λνζεξφηεηαο 

(sentinel) ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (ΠΦΤ), γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο γξηπψδνπο 

ζπλδξνκήο θαη άιισλ θιηληθψλ ζπλδξφκσλ/λνζεκάησλ ελδηαθέξνληνο γηα ηε δεκφζηα πγεία. Γηα έλα 

νινθιεξσκέλν sentinel ζχζηεκα επηηήξεζεο ηεο γξίπεο, ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη 

απφ ηα ζεκεία επηηήξεζεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ εξγαζηεξηαθά δείγκαηα. Η επηβεβαίσζε ησλ 

γξηπσδψλ ζπλδξνκψλ γίλεηαη κε ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο ζε θιηληθά δείγκαηα θαη εμαξηάηαη 

απφ ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ δεηγκάησλ πνπ ζπιιέγνληαη, ηελ ηαρεία κεηαθνξά ηνπο ζην εξγαζηήξην 

θαη ηνλ θαηάιιειν ηξφπν απνζήθεπζεο πξηλ ηελ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε.  

Σν παξφλ έξγν αθνξά ζε ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο δηαθίλεζεο θιηληθψλ 

δεηγκάησλ θαζψο θαη εγγξάθσλ, πνπ ζα ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαηεξεηψλ λνζεξφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ζχζηεκα sentinel) ηνπ Σκήκαηνο 

Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο.  

Γηα ηελ πεξίνδν γξίπεο 2014-2015 ππνινγίδεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ απνζηνιψλ ηφζν ησλ θιηληθψλ 

δεηγκάησλ απφ ηνπο ηαηξνχο ησλ δηθηχσλ sentinel (δίθηπν θέληξσλ πγείαο θαη δίθηπν κνλάδσλ πγείαο 

ΠΔΓΤ-πξψελ κνλάδεο πγείαο ΔΟΠΤΤ), πξνο ηα Κέληξα Αλαθνξάο Γξίπεο (Νφηηαο & Βφξεηαο 

Διιάδαο), φζν θαη ησλ πιηθψλ ιήςεο θαη κεηαθνξάο δεηγκάησλ απφ ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. πξνο ηνπο 

ηαηξνχο ησλ δηθηχσλ, ζα θπκαλζεί κεηαμύ ησλ 500 θαη 800. 

Λφγσ ηεο εππάζεηαο ησλ δεηγκάησλ, θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα ηα κελ δείγκαηα ηεο Αζήλαο ε παξάδνζε 

λα γίλεηαη απζεκεξφλ, γηα ηα δε δείγκαηα ηεο επαξρίαο ε παξάδνζε λα γίλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ην 

πξσί ηεο επνκέλεο. Γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε εηαηξεία λα 

πξνκεζεχζεη ηελ εηδηθή ζπζθεπαζία κε ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία θαη ρξήζε παγνθπζηψλ γηα ηε ζσζηή 

ζπληήξεζε ησλ δεηγκάησλ θαηά ηε κεηαθνξά (λα ζπλππνινγηζηεί ζην θφζηνο κεηαθνξάο), πξνθεηκέλνπ 

λα πιεξνχληαη νη θαλφλεο αζθαινχο κεηαθνξάο βηνινγηθνχ πιηθνχ. Σα δείγκαηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

δήισζε, ε νπνία ζα αλαθέξεη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα δελ είλαη κνιπζκαηηθά θαη δελ απνηεινχλ 

θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία.   

εκεηψλεηαη επίζεο, φηη ε ελεκέξσζε ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ην εάλ θαη θαηά πφζνλ ππάξρνπλ 

δείγκαηα πξνο απνζηνιή, ζα γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην Σκήκα 

Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο 

πξάμεο. 

Οη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ θιεηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά, αλαιχνληαο :  

 

 ην θφζηνο αλά απνζηνιή, κε βάζε ηνλ εθηηκψκελν αξηζκφ απνζηνιψλ (500-800 

απνζηνιέο) 
 

Δηδηθφηεξα ε θάζε απνζηνιή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε: 
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α. ςπγείν θειηδόι δηαζηάζεσλ 32*20*19 cm εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ κε εληζρπκέλα ηνηρώκαηα 

3,5 cm ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αληίζηνηρσλ παγνθπζηώλ θαη εηδηθώλ αεξνζηεγώλ ζαθνπιώλ 

αζθαιείαο κε εηδηθή ζήθε γηα ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα 

β. αλώηαην βάξνο αλά απνζηνιή 4,5 kgr 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα είλαη γηα ηελ πεξίνδν απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

έσο ηηο 31/05/2015 θαη ε δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί δελ ζα μεπεξλάεη ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ είθνζη 

ρηιηάδσλ επξψ (20.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Η ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€) 

θαη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή επηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά.  

ε πεξίπησζε ππεξεζίαο ή πξντφληνο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΓΩΡΔΑΝ». 

Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο θαη αλ δελ ππάξρεη έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ» ζεσξείηαη φηη ηα 

αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.   

 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

 

Β. Σξόπνο πιεξσκήο 

Η πιεξσκή ζα γίλεη δηαδνρηθά, αλά 200 απνζηνιέο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη θαη αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ απνζηνιψλ ζα νινθιεξσζεί κε ην πέξαο ηεο ζχκβαζεο  

 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηε ξνή ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ από ην αξκόδην 

Τπνπξγείν ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξάμεο. 

 

Γ. Η ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα γίλεη έσο ηελ Παξαζθεπή 17/10/2014 θαη ώξα 12:00 ζηελ 

έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Αγξάθσλ 3-5, Μαξνχζη Αηηηθήο ΣΚ 15123. 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο 

φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε. 

Η δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ 

πξναλαθεξφκελε δηεχζπλζε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ήηνη  

Παξαζθεπή 17/10/2014 θαη ώξα 12:00    

Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α ΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα: α) ζπκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο  

ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), β) δσξνδνθία, φπσο απηή 

νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην  άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ  1997 (EE C 195 

ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3  παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ  

πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο  27.11.1995, ζει. 48), δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
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δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK  ηνπ  πκβνπιίνπ,  ηεο  

10εο  Ινπλίνπ  1991,  γηα   ηελ   πξφιεςε  ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166   ηεο   

28.6.1991,  ζει. 77   Οδεγίαο, ε  νπνία   ηξνπνπνηήζεθε  απφ  ηελ  Οδεγία   2001/97/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE  L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε  κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.  3424/2005 (Α΄ 305), ε) 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο,  ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο  θαη  ηεο  δφιηαο  ρξεσθνπίαο.  

       ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηελ ελ ιφγσ ππεχζπλε δήισζε 

ππνβάιινπλ: 

 νη δηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 

 ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.  

 ν Πξφεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο.  

 ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ. 

 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α ΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο: α) δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο. (Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε ή  ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 

ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία), β) δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. (Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή  ππφ άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία), γ) είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο 

νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο γηα 

ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, δ) είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο, ε) είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά 

ηνπο. (Γηεπθξίληζε: ηελ ππεχζπλε δήισζε λα αλαθέξεηαη ην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ 

επάγγεικά ηνπο). (Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο), ζη) δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε 

ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) 

θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα), δ) δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ 
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δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, ε) ν ζπλεηαηξηζκφο 

ιεηηνπξγεί λφκηκα (κφλν γηα ζπλεηαηξηζκνχο).  

 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, νη παξαπάλσ ππεχζπλεο 

δειψζεηο, ππνβάιινληαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.  

 Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

3. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ, ππνβάιιεη καδί κε ηελ 

πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

4. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.),  επηθπξσκέλν αληίγξαθν  

ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη  ησλ  εγγξάθσλ  ηξνπνπνηήζεψλ  ηνπ  

(γηα Ο.Δ θαη  Δ.Δ.)  ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ, ηα  ππφινηπα  πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή  ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ 

πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε 

άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

5. Βεβαηψζεηο θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ αξκφδηα ππεξεζία (ΓΟΤ – ΙΚΑ) 

6. Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ησλ 

επηζπλαπηφκελσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη 

αλεπηθχιαθηα. Δπηπξνζζέησο, ζα αλαθέξεηαη αξηζκφο θαμ ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιινληαη γηα 

γλσζηνπνίεζε ηα ζρεηηθά, κε ηελ εμέιημε ηνπ δηαγσληζκνχ, έγγξαθα θαη απνθάζεηο. 

Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζα απνζθξαγίζεη ηνπο θαθέινπο  ησλ πξνζθνξψλ παξνπζία 

ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξεηψλ άιισο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο ηνχην πξνζψπσλ. Η 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη σο εμήο: 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθνληαη φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ. 

 Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζε  

αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ θαη ζα ζπληαρζεί ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

 

Γ. Η πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί σο αθνινύζσο: 

 Η επίζεκε γιψζζα ηεο πξνζθνξάο είλαη ε ειιεληθή. 

 Να έρεη ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, λα θέξνπλ κνλνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ζε 

θάζε ζειίδα. 



                                                                                                        

    6 

 

 Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κέζα ζε εληαίν  ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν (2) αληίηππα. Σν έλα 

αληίηππν θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» ζε θάζε ζειίδα ηνπ θη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν 

ηνπ άιινπ αληηηχπνπ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη:     

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ 

 

«Γηα ηελ  κεηαθνξά βηνινγηθώλ δεηγκάησλ ή εγγξάθσλ πξνο Αζήλα / Δπαξρία γηα ην έηνο 2014-

2015 πνπ ζα απαηηεζνύλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 1 ηεο πξάμεο κε ηίηιν 

«Γηθηύσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ) ζε παλειιαδηθή 

θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ» πνπ 

πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ» MIS 446792 

 

Ηκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο: Παξαζθεπή 17/10/2014 θαη ώξα 12:00 θαη ζα αλαθέξεη, ηα ζηνηρεία 

ηνπ απνζηνιέα. 

Ο Φάθεινο  πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ππνθαθέινπο : 

ΦΑΚΔΛΟ Α κε ηελ έλδεημε ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ. 

Πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηα ππνρξεσηηθά δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο  

ΦΑΚΔΛΟ Β  κε ηελ έλδεημε  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά», πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απόξξηςεο, 

ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο 

παξνχζαο. 

Οη  πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ  

ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ 

πξνβιεπνκέλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ πνπ δεηνχληαη κε ηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε. 

Η αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη ζε κία ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο. 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε ρακειόηεξε ηηκή. Δηδηθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε 

θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Γειαδή, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη πξνζθέξεη 

ηελ ρακειφηεξε ηηκή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Γηα ηελ θαηαθχξσζε θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθψλ: 

i. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα : 
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α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο  ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην  άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Μαΐνπ  1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3  παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ  πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο  27.11.1995, ζει. 

48), 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

νδεγίαο 91/308/EOK  ηνπ  πκβνπιίνπ,  ηεο  10εο  Ινπλίνπ  1991,  γηα   ηελ   πξφιεςε  

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166   ηεο   28.6.1991,  ζει. 77   Οδεγίαο, ε  νπνία   

ηξνπνπνηήζεθε  απφ  ηελ  Οδεγία   2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, EE  L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε  κε ην λ. 2331/1995 

(Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.  3424/2005 (Α΄ 305), 

ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο,  ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο  θαη  ηεο  δφιηαο  ρξενθνπίαο. 

 

Τπφρξενη πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, είλαη ηα θπζηθά 

πξφζσπα, νη δηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ησλ εηαηξηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν Πξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Αλσλχκσλ 

Δηαηξηψλ (Α.Δ.), ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

iii. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία ζέζεο 

ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.  

iv. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ (2), (3) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

v. Yπεχζπλε δήισζε λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα 

δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ 
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εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην 

απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ. 

vi. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, κε ην 

νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά 

ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο..   

vii. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ 

ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, 

εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη 

εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην εθεηείν ηεο έδξαο ηεο 

αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε.  

Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) 

ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο 

έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

viii. Οη ζπλεηαηξηζκνί, βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ 

δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ 

πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 

ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, κε ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ 

αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε 

θαηάζηαζε 

ix. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη:  

α)  Η επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο. 

β)  Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ, κε ακεηάθιεηε απφθαζε. 

γ)  Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

δ)  Η επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο 

ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα. 
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ε)  Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε απνηειεί έλσζε/ 

θνηλνπξαμία ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ππέβαιιαλ θνηλή πξνζθνξά, πξνζθνκίδνληαη ηα 

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ 1 έσο θαη 8 γηα θάζε κέινο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 

Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο/παξάδνζεο ησλ κεηαθνξψλ φισλ ησλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ 

νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  κέρξη θαη ηελ 31/5/2015. 

 

  Η  NΟΜΙΜΗ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ ΚΔΔΛΠΝΟ       

   

 

Καζεγήηξηα  Σ. Κξεκαζηηλνύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δζσηεξηθή δηαλνκή: 

1. Γξ. Πξνέδξνπ 

2. Γξ. Γηεπζπληή 

3. Γξ. Ννκηθψλ Θεκάησλ 

4. Σκ. Δπηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο  

6. Σκ. Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

7. Γξ. Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΙΘΜΟ ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΔ ΦΠΑ [€] 

ΑΠΟΣΟΛΩΝ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 

ην θφζηνο αλά 

απνζηνιή, κε βάζε 

ηνλ εθηηκψκελν αξηζκφ 

απνζηνιψλ (500-800 

απνζηνιέο)** 

 

    

 

 

** Σε περίπηωζη ποσ οι ανάγκες ηοσ Τμήμαηος σπερβούν ηις 800 αποζηολές ο ανάδοτος 

σποτρεούηαι να ζσμπληρώζει ηον άνω πίνακα με εκηιμώμενο κόζηος ανά αποζηολή   

 

 


