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               Αξ. Πξση.: 6592 
                                                                        Μαξνύζη 26/11/2014 

Ρκήκα: Νηθ. Γηαρείξηζεο 

Γξαθείν: Γηαρ. Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ  

Ξιεξνθνξίεο: Εαθπλζηλφο Ρ. 

Γ/λζε: Αγξάθσλ 3-5 

Ραρ. Θψδηθαο: 15123 

Ρειέθσλν:2105212890 

Fax: 2105212831 

 

 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

ΣΙΣΛΟ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γηαπίζηεπζε κεζφδσλ Δζληθψλ Θέληξσλ Αλαθνξάο 
Γξίπεο  

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  Ξξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο, γηα ηα ηέζζεξα (4) ηκήκαηα, 
ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο πεληαθφζηα πελήληα ηξία επξψ θαη 
εμήληα έμη ιεπηά (35.553,66€) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Ξ.Α. ή ζαξάληα ηξείο ρηιηάδεο επηαθφζηα ηξηάληα έλα 
επξψ (43.731,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. (23%). 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜ/ΝΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

11/12/2014 
Ώξα 15:00 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Αγξάθσλ 3-5, 15123 Καξνχζη Αηηηθήο 

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ Πχκβαζε ππεξεζηψλ γηα ηα ηκήκαηα 1,3,5 

Πχκβαζε Ξξνκεζεηψλ γηα ην ηκήκα  6 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ Γηαπίζηεπζε Κεζφδσλ Δζληθψλ Θέληξσλ Αλαθνξάο 
Γξίπεο  

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ  

Πχκθσλα κε ην Κέξνο Β΄  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  Πχκθσλα κε ην Κέξνο Β΄  
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ 
ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

26/11/2014 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

12/12/2014 
Ώξα 12:00 

 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ, έρνληαο ππφςε:  

 

1. Ρηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ: 

1.1 Ρνπ Λ. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ 

Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.) σο Λ.Ξ.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ πνπξγφ γείαο 

1.2 Ρνπ Ξ.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Θ.Δ.Δ.Ι. 

1.3 Ρελ 1/νηθ.5028/2001, ΦΔΘ 831/Β/29.6.2001, «Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο 

Ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι.»  

1.4 Ρνπ ΞΓ.407/93, ΦΔΘ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Ρνκέα ηνπ 

Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.)» 

1.5 Ρνπ Λ. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΘ 176/Α/11.7.2005 «Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο γείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κεηνλνκαζία ηνπ 

Θ.Δ.Δ.Ι. ζε ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

1.6 Ρνπ ΞΓ. 238/1995, ΦΔΘ 137/Α/28.6.1995, «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/1995» 

1.7 Ρελ εμαίξεζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2009 

1.8 Ρνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΘΦΠ, Φνξνινγία 

Θεθαιαίνπ, ΦΞΑ, ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ 

θιπ», φπσο ηζρχεη: 

1.9 Ρνπ Λ.2198/94   (Φ.Δ.Θ. 43/Α΄/94) ζρεηηθά κε ηελ «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην 

άξζξν 24 φπσο ηζρχεη 

1.10 Αλαινγηθά ηνπ Λ. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο 

1.11 Αλαινγηθά ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ» θαη θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά ζηελ 

παξνχζα 

1.12 Ρνπ Λ. 3614/3.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-20013 (ΦΔΘ 

267/Α/3.12.2007 

1.13 Ρελ νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο 

ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ 

πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ 

1.14 Ρε κε αξ. C/2007/5534/12.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», (Θσδηθφο 

CCI 2007GR05UPO001) φπσο απηή ηζρχεη. 

1.15 Ρε κε αξ. πξση. 14053/ΔΠ 1749/27.03.08 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζ. 28020/ΔΘ 

1212/30.6.2010 φκνηαο Απφθαζεο 
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1.16 Ρεο αξηζκ. Γ1δ 147636/9.12.2010 (ΦΔΘ 398/13.12.2010 Ρ..Ν.Γ.Γ.) 

απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο γηα ηνλ δηνξηζκφ Γ.Π. ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., φπσο 

απηή ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. Γ1δ/νηθ. 67510/16.06.2011, 

Γ1δ/νηθ. 111313/12-1-2012, Γ1δ/νηθ. 104402/ 13.11.2012, Γ1δ νηθ. 

68383/16.07.2013, Γ/νηθ. 1091/20-02-2014, Γ1δ/νηθ. 22058/11.03.2014 

απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ γείαο. 

1.17 Ρελ ππ’ αξηζκ. Γ1α/νηθ. 23125/2000 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 

(ΦΔΘ1502/8.12.2000) πεξί Πχζηαζεο Δηδηθήο πεξεζίαο κε ηίηιν: «πεξεζία 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο γεία – Ξξφλνηα» 2000 - 2006, 

φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 4088/18/6/2008 φκνηα Απφθαζε, βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3614/2007, κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο ζε «Δηδηθή 

πεξεζία Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΘ 278/ηεχρνο ππαι. 

Δηδηθψλ Θέζεσλ & Νξγάλσλ Γηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ Γεκ. &Δπξ. Γεκφζηνπ 

Ρνκέα\30.6.2008) 

1.18 Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

Νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν ―Ξξφγξακκα Γηαχγεηα‖ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

(ΦΔΘ112/Α’/13-7-2010) 

1.19 Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 55741/4965/28.7.2008 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε πεξί 

εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 2007-2013» ζηελ 

«Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηε Γ΄ 

Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

πξση. 9.14206/νηθ.6.1967 (ΦΔΘ Β 1694/17-08-2009). 

1.20 Ρν Λφκν 4238/17-2-2014  πεξί ηνπ Ξξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ γείαο 

(Ξ.Δ.Γ.)  

 

2. Ρηο απνθάζεηο: 

2.1 Ρε κε αξ. πξση. 136/14.01.2013 αλνηθηή πξφζθιεζε ηεο Δ..Ρ..Θ.Α 

Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 

2007 – 2013 γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ θαηεγνξία παξεκβάζεσλ 

«Αλάπηπμε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο ηνπ πιεζπζκνχ» ζηνλ 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 14 «Δδξαίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ Ρνκέα ηεο 

Τπρηθήο γείαο. Αλάπηπμε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο θαη 

πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηα γείαο ηνπ Ξιεζπζκνχ ζηηο 3 Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο 

Δμφδνπ» 

2.2 Ρε κε αξ. πξση. νηθ 2335/29-01-2013 πξφηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη 

Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο 

«Γηθηχσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) ζε 

παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν 

κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ» θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Ρερληθφ Γειηίν 

Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο» 

2.3 Ρε κε αξ. πξση. 526/23-05-2013 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «Γηθηχσζε 

θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) ζε παλειιαδηθή 

θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθψλ 

λνζεκάησλ» ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 14 «Δδξαίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο 
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ζηνλ Ρνκέα ηεο Τπρηθήο γείαο. Αλάπηπμε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

γείαο θαη πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηα γείαο ηνπ Ξιεζπζκνχ ζηηο 3 Ξεξηθέξεηεο 

Πηαδηαθήο Δμφδνπ» 

2.4 Ρελ 14ε/14-11-2014 απφθαζε ηνπ ΓΠ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ ζρεηηθά κε ηελ 

επαλαπξνθήξπμε ησλ ηκεκάησλ 1,3,5,6 ηνπ δηαγσληζκνχ  

 

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ ζε επξψ κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ 

επηινγή αλαδφρνπ γηα ην ππνέξγν 5 «Γηαπίζηεπζε Δζληθψλ Θέληξσλ Αλαθνξάο 

Γξίπεο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Γηθηχσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο 

(ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) ζε παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε 

θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ». 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ δεθαπέληε εκέξεο (15) απφ ηελ εκεξνκελία 

αλάξηεζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: www.keelpno.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ygeia-pronoia.gr). 

Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε ζαξάληα ηξείο 

ρηιηάδεο επηαθφζηα ηξηάληα έλα  επξψ (43.731,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν. 

Ν πξνυπνινγηζκφο θάζε ηκήκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 

ΣΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΦΠΑ Δ 

ΔΤΡΩ 

Γηαπίζηεπζε κεζφδσλ εζληθψλ 

εξγαζηεξίσλ αλαθνξάο γξίπεο Βφξεηαο 

θαη Λφηηαο Διιάδνο  

21.311 

ΣΜΗΜΑ 3  

Ππκκεηνρή ζε δηεξγαζηεξηαθά 

πξνγξάκκαηα Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο 

12.000 

ΣΜΗΜΑ 5  

Ξηζηνπνίεζε βηναζθάιεηαο Δζληθνχ 

Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο Γξίπεο Λ. 

Διιάδαο 

4.920 

ΣΜΗΜΑ 6  

Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θίιηξσλ ζε 

ζαιάκνπο βηνινγηθήο αζθάιεηαο (Δζληθφ 

Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Λ.Διιάδνο)  

5.500 

 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ είλαη 11/12/2014 εκέξα 

Πέκπηε  θαη ώξα 15:00 

http://www.keelpno.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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Νη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο,  ή 

απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ σο άλσ 

δηεχζπλζε. Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε αλαζέηνπζα αξρή 

νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο 

πνπ ζα απνζηαινχλ. 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ΚΛΔΙΣΟ & ΦΡΑΓΙΜΔΝΟ θάθειν ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 α.  Ζ έλδεημε "ΠΡΟΟΥΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ" κε θεθαιαία 

 γξάκκαηα 

 β.  H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

γ. Ν πιήξεο ηίηινο: Τπνέξγν 5: «Γηαπίζηεπζε εζληθώλ θέληξσλ αλαθνξάο 

γξίπεο» ηεο πξάμεο «Γηθηύσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο 

(ηδησηηθώλ θαη δεκνζίσλ) ζε παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή 

επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ». 

δ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

ε. Αθνξά: Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ κε ηίηιν: Τπνέξγν 5: 

«Γηαπίζηεπζε εζληθώλ θέληξσλ αλαθνξάο γξίπεο» ζην πιαίζην ηεο 

πξάμεο «Γηθηύσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθώλ θαη 

δεκνζίσλ) ζε παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε 

θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ» 

 

ΣΜΗΜΑ :… 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο θαη 

ζθξαγηζκέλεο. 

 

Νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα θαηαζέζνπλ Τπεύζπλε 

Γήισζε  ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα εμήο: 

 

i) Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνκαη. 

ii) Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο. 

iii) Γελ έρσ απνθιεηζζεί, απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

iv) Γελ έρσ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ πεξεζία. 

v) Γελ έρσ ππνπέζεη ζε ζνβαξά παξαπηψκαηα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

vi) Όηη ζα είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ πεξεζία. 

 

Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, αιιά θαη ε δηαπίζησζε θαηά ηνλ 

έιεγρν ζνβαξήο αλεηιηθξίλεηαο ησλ ζηνηρείσλ ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ.  
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Νη φξνη θαη απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλαθέξνληαη ζην Κέξνο Α ηεο 

παξνχζαο.  
 

Ζ  ΛΝΚΗΚΖ ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΠ  ΡΝ ΘΔΔΙΞΛΝ 
 
 
 
 

ΘΑΘΖΓΖΡΟΗΑ Ρ. ΘΟΔΚΑΠΡΗΛΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

ΜΔΡΟ Α 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΟΡΙΜΟΙ, ΔΝΝΟΙΔ 

 

Πηελ παξνχζα νη αθφινπζεο ιέμεηο θαη θξάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαησηέξσ: 

 
Αλαζέηνπζα Αξρή 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην 

Καξνχζη, νδφο Αγξάθσλ 3-5 15 123, Καξνχζη  θαη  ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ 

δηαγσληζκφ απηφ.  

 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ  

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην 

Καξνχζη, νδφο Αγξάθσλ 3-5 15 123 Καξνχζη.   

 

Αξκόδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο  

Ζ θνο Ρειέκαρνο Εαθπλζηλφο πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο. 

Ρειέθσλν επηθνηλσλίαο: 210 52129890, Fax: 210 5212831, φιεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο 10:00-12:00. 

 

Γηαθήξπμε  

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Κέξνο Α: Γεληθνί θαη εηδηθνί Όξνη, ην 

Κέξνο Β: Αληηθείκελν - πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, Κέξνο Γ: Αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ, Κέξνο Γ: Yπνδείγκαηα 

Έξγν  

Ζ παξνρή δηαπίζηεπζε κεζφδσλ θαη βηναζθάιεηαο  φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην 

Κέξνο Β ηεο παξνχζεο.  

 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ  

Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ 

φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν έρεη ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ 

θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο.  

 

Πξνζθέξσλ  

Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή 

ζπλεηαηξηζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε 

ζθνπφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

 

Δθπξόζσπνο  

Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

ίδην ηνλ πξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 

πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν 
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εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

 
Αληίθιεηνο  

Ρν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο 

ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο 

επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα.  

 

Αλάδνρνο  

Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε 

κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.  

 

Καηαθύξσζε  

Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ 

θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ζηνλ αλάδνρν.  

 

ύκβαζε  

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία 

θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Ζ γιψζζα ηεο είλαη ε 

ειιεληθή. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ/ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα 

είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

πκβαηηθά ηεύρε  

Ρν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ 

θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά 

ζεηξά ηζρχνο: α. ηε ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, γ. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη δ. ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Πξνϋπνινγηζκόο  

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

θάζε ηκήκαηνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 

 

πκβαηηθό Σίκεκα  

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ. 

 

Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο  

Ππιινγηθφ φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ απηήλ 

ρξφλν.  
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ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη: 

1. H πξνεηνηκαζία ησλ δχν εζληθψλ εξγαζηεξίσλ αλαθνξάο γηα ηε δηαπίζηεπζή ηνπο 

απφ ηνλ ΔΠΓ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 15189 Medical laboratories — 

Particular requirements for quality and competence specifies the quality 

management system requirements particular to medical laboratories. Κε ηε βνήζεηα 

ηνπ Αλαδφρνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα εθαξκνζζνχλ  δηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη ζηα 

δχν Eζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο ηεο Διιάδνο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

δηαπίζηεπζή ηνπο ή επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο δηαπίζηεπζήο ηνπο θαηά 

ISO 15189:2012. 

2. Ζ πηζηνπνίεζε βηναζθάιεηαο ηνπ Δζληθνχ Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο Γξίπεο Λ. 

Διιάδνο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 15190¨2003 Medical laboratories – 

Requirements for safety. Κε ηε βνήζεηα ηνπ Αλαδφρνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα 

εθαξκνζζνχλ  δηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη γηα ηελ Ξηζηνπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν. 

 

Ρν έξγν γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ έρεη δηαρσξηζηεί ζε 6 ηκήκαηα, θάζε έλα απφ ηα 

νπνία πεξηιακβάλεη ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο ή πξντφληα φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη ζην κέξνο Β ηεο παξνχζεο. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν 

ησλ δεηνχκελσλ ηκεκάησλ ή γηα θάζε ηκήκα ρσξηζηά. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηκήκαηνο. 

Δπίζεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ εληαία ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 

Πηα αληηθείκελα ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη: 

 Γηαπίζηεπζε κεζφδσλ Δζληθνχ Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο Γξίπεο Βνξείνπ Διιάδνο 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO15189 

 Γηαπίζηεπζε κεζφδσλ Δζληθνχ Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο Γξίπεο Λνηίνπ Διιάδνο 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO15189 

 Ξηζηνπνίεζε Βηναζθάιεηαο Δζληθνχ Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο Γξίπεο Λνηίνπ 

Διιάδνο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO15190 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ  ζαξάληα ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ εθαηφλ είθνζη δχν επξψ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηψλ (44.122,76 €) κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.  Ν πξνυπνινγηζκφο θάζε ηκήκαηνο είλαη: 
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ΣΜΗΜΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΔ ΦΠΑ (€) 

1.  Γηαπίζηεπζε κεζόδσλ εζληθώλ 

εξγαζηεξίσλ αλαθνξάο γξίπεο Βόξεηαο 

θαη Νόηηαο Διιάδνο  

Ξαξαδνηέα ηκήκαηνο  

-Ξ5.1 Έθζεζε πεξηγξαθήο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ζην πιαίζην ηεο Γηαπίζηεπζεο 

ησλ εξγαζηεξηαθψλ κεζφδσλ (κία γηα ην θάζε 

εξγαζηήξην αλαθνξάο, Πχκβνπινο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία  ησλ εζληθψλ εξγαζηεξίσλ 

αλαθνξάο γξίπεο εξγαζηεξίσλ γηα Γηαπίζηεπζε 

θαηά ISO15189, Έμνδα δηαπίζηεπζεο ΔΠΓ.) 

-Ξ5.2 Αίηεζε γηα ηε Γηαπίζηεπζε ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ κεζφδσλ ζην ΔΠΓ (κία γηα ην 

θάζε εξγαζηήξην αλαθνξάο) 

-Ξ5.3 Έθζεζε ηεο επηζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓ 

ζρεηηθά κε ηε Γηαπίζηεπζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

κεζφδσλ (κία γηα ην θάζε εξγαζηήξην 

αλαθνξάο) 

21.311  

3. πκκεηνρή ζε δηεξγαζηεξηαθά 

πξνγξάκκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο 

Ξαξαδνηέα ηκήκαηνο  

- Ξ5.1.ii δηεξγαζηεξηαθά ζρήκαηα – 

πξνγξάκκαηα Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο 

12.000  

     5. Πηζηνπνίεζε βηναζθάιεηαο Δζληθνύ 

Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο Γξίπεο Ν. 

Διιάδαο 

Ξαξαδνηέα ηκήκαηνο  

-Ξ5.4 Έθζεζε πεξηγξαθήο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ζην πιαίζην ηεο πηζηνπνίεζεο 

βηναζθάιεηαο ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Αλαθνξάο 

γξίπεο Λ. Διιάδνο 

-Ξ5.5 Αίηεζε γηα πηζηνπνίεζε βηναζθάιεηαο 

ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Αλαθνξάο γξίπεο Λ. 

Διιάδνο 

-Ξ5.6 Έθζεζε ηεο επηζεψξεζεο γηα ηε 

βηναζθάιεηα ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Αλαθνξάο 

γξίπεο Λ. Διιάδνο  

(Έμνδα Αλαδφρνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ εξγαζηεξίσλ γηα Ρελ Ξηζηνπνίεζε, 

Έμνδα πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ Φνξέα 

Ξηζηνπνίεζεο) 

4.920  

6. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θίιηξσλ 

ζε ζαιάκνπο βηνινγηθήο αζθάιεηαο 

(Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο 

5.500  
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Γξίπεο Ν.Διιάδνο) 

Ξαξαδνηέα ηκήκαηνο  

- Ξ5.4.i Φίιηξα ζαιάκσλ βηνινγηθήο 

αζθάιεηαο  

 

Θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

γηα θάζε ηκήκα φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΟΝΠ Γ ηεο παξνχζεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί σο εμήο: 

 

Γηα ην ηκήκα 1 –Γηαπίζηεπζε κεζόδσλ εζληθώλ εξγαζηεξίσλ αλαθνξάο 

γξίπεο Βόξεηαο θαη Νόηηαο Διιάδαο  

α) 1ε Γφζε ίζε κε ην 25% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Ξ5.1  

β) 2ε Γφζε ίζε κε ην 40% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Ξ5.2 

γ) 3ε Γφζε ίζε κε ην 35%ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβήηνπ παξαδνηένπ Ξ5.3. 

 

Γηα ην ηκήκα 3-πκκεηνρε ζε δηεξγαζηεξηαθά πξνγξάκκαηα Γηαζθάιηζεο 

Πνηόηεηαο  

Ρκεκαηηθή εμφθιεζε ζχκθσλα κε ηα ππφ παξάδνζε θάζε θνξά δηεξγαζηεξηαθά 

ζρήκαηα – πξνγξάκκαηα Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο, ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ 

παξαζηαηηθψλ θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Ξ5.1.ii.  

 

Γηα ην ηκήκα 5-Πηζηνπνίεζε βηναζθάιεηαο Δζληθνύ Δξγαζηεξίνπ 

Αλαθνξάο Γξίπεο Ν.Διιαδαο 

α) 1ε Γφζε ίζε κε ην 25% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Ξ5.4 

β) 2ε Γφζε ίζε κε ην 40% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Ξ5.5 

γ) 3ε Γφζε ίζε κε ην 35%ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή παξαδνηένπ Ξ5.6 
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Γηα ην ηκήκα 6-Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θίιηξσλ ζε ζαιάκνπο 

βηνινγηθήο αζθάιεηαο (Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο 

Ν.Διιάδνο) 

Δμφθιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α κε ηελ έθδνζε 

ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε θίιηξσλ ζε φινπο ηνπο ζαιάκνπο βηνινγηθήο αζθάιεηαο Ξ5.4.i 

 

Όιεο νη αλσηέξσ πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηε ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ην αξκφδην πνπξγείν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Ξξάμεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο 

30/06/2015. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

1. Ζ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί φπσο αλαθέξεηαη ζην Κέξνο Β ηεο παξνχζαο.  

2. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, εληφο δέθα πέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

παξάδνζε θάζε παξαδνηένπ δχλαηαη λα δηαηππψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επ΄ 

απηψλ θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο 

δηνξζψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο 

ζρεηηθέο δηνξζψζεηο εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ 

παξαηεξήζεσλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη λα ππνβάιιεη εθ λένπ ην 

παξαδνηέν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζηε βάζε ηεο Πχκβαζεο κε ηελ 

πξνζήθνπζα επηκέιεηα θαη ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ρξεζηψλ εζψλ. 

2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηειέρε κε εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ, ηα νπνία ζα νξηζηνχλ σο ππεχζπλα έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο. 

3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη άιινλ αξκφδην θνξέα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ 

ππνδείμεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
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4. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαθνξέο, 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ, θαηφπηλ 

ζρεηηθνχ ηεο αηηήκαηνο. 

5. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κε ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή 

ιχζε ηεο Πχκβαζεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φια ηα απνηειέζκαηα, πιεξνθνξίεο, 

ζηνηρεία, θάζε έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο, πνπ 

ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κε δαπάλεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο.  

6. Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεσξεί θάζε πιεξνθνξία, πνπ 

ιακβάλεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, σο εκπηζηεπηηθή θαη λα κελ ηε ρξεζηκνπνηεί 

ή απνθαιχπηεη ζε άιια πξφζσπα (πιελ ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη απηφ κφλν ζην 

βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο), ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

7. Ν αλάδνρνο ξεηψο επζχλεηαη, γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηνπ, ηπρφλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ ή πξνζθηεζέλησλ απηνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ή θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ Πχκβαζε, θαζψο θαη γηα 

ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 

8. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, 

ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθή Λνκνζεζία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΣΜΗΜΑ 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θξάηε – 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ.) ή είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα θξάηε – κέιε ηεο 

Ππκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν (ΔΝΣ) ή είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα 

θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Π.Γ.Π.) 

ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Λ. 

2513/97 (ΦΔΘ Α΄139), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Π.Γ.Π. – ή 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε 

ηελ Δ.Δ. ή έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΝΣ ή 

ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε Π.Γ.Π. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη 

ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή 

ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ 

ρσξψλ, θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

ζηελ πινπνίεζε έξγσλ αληίζηνηρσλ κε ην πξνθεξπζζφκελν. 

Πε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιεη θνηλή πξνζθνξά, νη παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη κεξηθψο γηα θάζε έλα κέινο ηεο 

έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην ζχλνιφ ηεο, ε πξνζθνξά ηεο 

έλσζεο/θνηλνπξαμίαο θαιχπηεη εμ’ νινθιήξνπ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. 
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ΑΡΘΡΟ 9ν 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ- ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ηκεκάησλ ή γηα θάζε 

ηκήκα ρσξηζηά. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο 

πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηκήκαηνο.  Δπίζεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ εληαία ην έξγν. 

Ξξνζθνξέο αφξηζηεο αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαζφζνλ 

απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο φξνπο.   

Νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. 

 λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ μέζκαηα, παξάηππεο δηνξζψζεηο, 

ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία 

εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε δε αξκφδηα 

επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη 

γεληθά ζα επηβεβαηψζεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 

 Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε 

δχν (2) αληίγξαθα. Πε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ 

ζα είλαη κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε  ιέμε ¨ΞΟΥΡΝΡΞΝ¨ θαη απηφ ζα είλαη 

επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.  

Ν εληαίνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη 

ηε ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

 

α.  "ΞΟΝΠΝΣΖ - ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΘΔΗ Ν ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ" κε 

θεθαιαία γξάκκαηα 

β.  H ιέμε "ΞΟΝΠΦΝΟΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

γ. Αθνξά: Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ην πνέξγν 5: Γηαπίζηεπζε Δζληθψλ Θέληξσλ 

Αλαθνξάο Γξίπεο» ηεο πξάμεο «Γηθηχσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο 

(ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) ζε παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε 

θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ». 

Ρκήκα:… 

 

Γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ππνβάιινληαη μερσξηζηέο πξνζθνξέο. 

 

Ο ΔΝΙΑΙΟ ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:  

Ρνπο ηξείο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 

 

Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν): 

 



 

 

16 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ίζε κε ην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο  πξνϋπνινγηζζείζεο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 

ηνπ ηκήκαηνο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  

2.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη  

vii) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη. 

viii) Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

ix) Γελ έρνπλ απνθιεηζζεί, απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ. 

x) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

xi) Όηη ζα είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

3.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία: 

Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  

o Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ  ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 

o Γελ ηεινχλ ην ηειεπηαίν εμάκελν ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, εηδηθή ή 
θνηλή, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο 
φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο 
απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο  ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην. 
Ζ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 
δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ. 
Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσο πξνζψπσλ/θνηλνπξαμίαο νη ππεχζπλεο 
δειψζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη απφ ην/ηνπο λφκηκν/νπο εθπξφζσπν/νπο 
ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

4. Σα δηθαηνινγεηηθά ζύζηαζεο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/αιινδαπφ λνκηθφ 

πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε 

εθπξνζψπεζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ λφκν 

δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζα ππνβάιινληαη ζε 

επίζεκα αληίγξαθα. 

5. Παξνπζίαζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζηελ νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ ζα 

πεξηγξάθεηαη ε ππνδνκή ηνπ, ην πειαηνιφγην ηνπ, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θ.ι.π. 

7. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 

ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηα αληηπξνζψπνπ ηνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο 
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εθπξφζσπφο ηνπ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαη έγγξαθν παξνρήο ζε απηφλ εηδηθήο 

ζρεηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο.   

 

Β. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

(πξσηφηππν θαη αληίγξαθν θαη έλα CD): 

 

Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε πιήξε ζπκθσλία 

ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 

φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή). 

2. Ππκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 
παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο. 

3. Ππκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ηκήκαηνο 
ρσξίο ηηκέο. 

4. Ρπρφλ ηερληθά θπιιάδηα θαη ινηπφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα ηνλ πξνζθεξφκελν 
εμνπιηζκφ. 

5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο, 

θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. 

6. Θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θξίλεη ζθφπηκν φηη πξέπεη λα 
παξνπζηάζεη ή λα πξνηείλεη, ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 
αξηηφηεξε παξνπζίαζε ηεο πξφηαζήο ηνπ, γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πίλαθεο ζπκκφξθσζεο ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη 

νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη: 

1. Πηε Πηήιε «ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί 

φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο 

απαληήζεηο. 

2. Αλ ζηε ζηήιε «ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ», πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν ή έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο 

πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε, ζεσξνχκελα σο απαξάβαηνη φξνη 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ξξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ απφ 

απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

3. Αλ ε ζηήιε «ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε 

«ΛΑΗ» ή κε θάπνηνλ αξηζκφ ή είλαη ζπκπιεξσκέλε κε ηελ έλδεημε 

«ΔΞΗΘΚΖΡΝ», ηφηε ε πξνδηαγξαθή δελ είλαη απαξάβαηνο φξνο. Ξξνζθνξέο 

πνπ δελ θαιχπηνπλ ηνπο κε απαξάβαηνπο φξνπο ή απνθιίλνπλ απφ απηνχο δελ 

απνξξίπηνληαη.  

4. Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη 

ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα 

ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε 
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δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα επηηξνπή έρεη 

ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 

5. Πηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα ηερληθά θπιιάδηα 

θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ 

εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο 

εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ 

αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο. Πηελ αξρή ηεο 

ελφηεηαο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο.  

I. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη 

νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. ηερληθφ θπιιάδην 

3, ζει. 4 παξάγξαθνο 4, θ.ιπ.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ 

αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα 

ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία 

θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. πξνδ. 4.18). 

 

Γ. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επί πνηλή απφξξηςεο, 

δηακνξθσκέλα σο εμήο: Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ λφκηκσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, θαη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο. Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή επηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην 

ζχλνιν ησλ εθηφο απφ ηνλ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. 

Πε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. 

Πε πεξίπησζε πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ 

νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΥΟΔΑΛ». 

Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε 

«ΓΥΟΔΑΛ» ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ 

πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο 

πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ εηδψλ 

πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

  

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα 

εκέξεο (240) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο θαηάζεζήο ηνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 11ν 

ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 

  
Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ 

(8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο, απηέο 

παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. 

Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί 

πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Α. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ (δεκφζηα) ζηα γξαθεία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. (ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5, 15123 

ΚΑΟΝΠΗ) παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο. 

 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο  δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 

Νη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ  παξαθάησ δηαδηθαζία : 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο - ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ - 

Ρερληθψλ πξνζθνξψλ θαηά θχιιν, (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ). 

 Νη Φάθεινη ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

κνλνγξάθνληαη, θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή θπιάζζνληαη. 

Δηδηθφηεξα νη Φάθεινη Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν 

θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη 

θπιάζζεηαη. 

 Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη ηνπο πξνζθέξνληεο ηνπ έξγνπ ζε 

Ξξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ 

γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ 

πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Ζ 

εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 
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Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ 

ρσξηζηά. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε θάζε ηκήκα ηνπ 

έξγνπ ζα αθνινπζεζνχλ ηα ζηάδηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα: 

 

B.1 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ 

νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαζψο θαη 

ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. Δπίζεο ζε απηφ ην ζηάδην θξίλεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ θξηηεξίσλ ηερληθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ 

(ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο). Πε επφκελν  ζηάδην ζα γίλεη αμηνιφγεζε θαη 

βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί 

θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην Κέξνο Γ ηεο 

παξνχζαο. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, νη πξνζθέξνληεο είλαη 

ππνρξεσκέλνη, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα πνπ 

ζα ηνπο αλαθνηλσζεί εγγξάθσο απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζηελ 

πεξεζία Γηελέξγεηαο ην πξαθηηθφ ηεο, ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά 

ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε απφθαζή ηεο. 

 

Β.2 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 

Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο ζα γλσζηνπνηεζεί, κε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην 

δηαγσληζκφ, πνπ ζα ζηαιεί κε θαμ ζηνπο Ξξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο 

θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη βαζκνινγήζεθαλ ηερληθά. 

Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 

απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην επηζηξέθνληαη απφ ηελ πεξεζία 

Γηελέξγεηαο ζηνπο Ξξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν 

δηελέξγεηαο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ελψπηνλ ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα 

απνζθξαγηζζνχλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.   
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Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε Ππγθξηηηθφ Ξίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ηειηθνχ 

βαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Κέξνο Γ ηεο 

παξνχζαο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 13ν 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη 

ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα 

ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη: 

 

Α. Ρα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ 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 θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο 

πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 

25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 

31.12.1998, ζει. 2).  

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 

77 Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 

ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

2331/1995 (Φ.Δ.Θ. Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 

3424/2005 (Φ.Δ.Θ. Α΄ 305/2005). 

 ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, 

δσξνδνθία θαη δφιηα ρξεσθνπία.  
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β. Ξηζηνπνηεηηθφ 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.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ 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. 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη 

εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ .  

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, 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 ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ 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 αλαγθαζηηθή 

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

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 

2. Νη αιινδαπνί:  

α. 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 θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο, φπσο 

απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

β.  Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δε ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ( θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη 

ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη  α) 

θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά 

εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζή 

ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο 
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είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Ζ δήισζε απηή 

ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ 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 αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιεο αλάινγεο 

θαηάζηαζεο. 

3. Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή 

ηνπο αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ 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 θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή φηη δελ έρεη 

θαηαηεζεί αίηεζε ζπλδηαιιαγήο, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 

έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(Δ.Ξ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν 

θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ 

ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

4. Νη Ππλεηαηξηζκνί:  

α. 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 ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

ηνπο Ππκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε 

γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ 

παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄. 

β. Ρα δηθαηνινγεηηθά β θαη γ ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξ. 1.2.Α ,εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηεο παξ. 1.2. 

Α ηεο παξνχζαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, 

αληίζηνηρα,  

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
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5. Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ 

εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνία 

γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε 

δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη 

αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ 

θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14  

ΔΝΣΑΔΙ – ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

  

1. Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε απηφλ 
θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη 
έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή) ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 15 ηνπ ΞΓ 118/2007. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ην αξκφδην 
φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ. 

Κε ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη 
ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη 
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 

2. Νη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα 
ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο: 

Α) Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη 
ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ  ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ  θαη ην 
απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Β)  Θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε ππνςεθίνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν 
εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.  

Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 
εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ  
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ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά 
απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ 
απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 

Γ)  Θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, 
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν 
ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή 
παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη 
απφ  ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν 
εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο 
απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

Γ)  Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ 
αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ 
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε 
εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ 
φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) 
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

4. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο 
ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο ππεξεζίαο. Νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε 
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο ζε απηνχο, απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 

5. Γηα ην απνδεθηφ ηεο  άζθεζεο έλζηαζεο εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην 
άξζξν 15 παξ. 6 ηνπ ΞΓ 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ 

επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο 

θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο 

ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

Νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο κέινο 
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ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε 

ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ 

Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη 

έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο 

πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη 

ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο.  

 

16.1.ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη 

κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο 

νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (επξψ) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. 

Ππγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη: 

 

1. Γηα ην ηκήκα 1,  1065,55€ 

2. Γηα ην ηκήκα 3,   600€ 

3. Γηα ην ηκήκα 5 ,  246€ 

4. Γηα ην ηκήκα 6,   275€ 

 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ελψ ζηνπο ππφινηπνπο πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

 

16.2. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   

Ν επηιεγέληαο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 

(πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην 

πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε 

νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζύκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ, 

δειαδή ζα ηζρύεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ ηξάπεδα.   

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί 

λα ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
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εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη 

εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο 

δηαγσληδφκελνο βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη 

θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε 

ιχζε.  
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ΜΔΡΟ Β 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΩΝ ΑΝΑΓΟΥΩΝ 
 

ΣΜΗΜΑ 1 Γηαπίζηεπζε κεζόδσλ εζληθώλ εξγαζηεξίσλ αλαθνξάο γξίπεο 
Βόξεηαο θαη Νόηηαο Διιάδνο  
Πξνϋπνινγηζκόο: 21.311 Δπξώ (πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ)  
 
 
Aληηθείκελν ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη ε πξνεηνηκαζία ησλ δχν εζληθψλ εξγαζηεξίσλ 
αλαθνξάο γηα ηε δηαπίζηεπζή ηνπο απφ ηνλ ΔΠΓ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο 
πξφηππν ISO 15189 Medical laboratories — Particular requirements for 
quality and competence  specifies the quality management system 
requirements particular to medical laboratories. Κε ηε βνήζεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα εθαξκνζζνχλ  δηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη ζηα δχν 
Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο ηεο Διιάδνο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
δηαπίζηεπζή ηνπο ή επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο δηαπίζηεπζήο ηνπο θαηά 
ISO 15189:2012.  
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ, σο επηκέξνπο αληηθείκελα πξνζδηνξίδνληαη ηα 
εμήο: 

 Ππγγξαθή κειέηεο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ 
Ηλζηηηνχηνπ Pasteur θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κηθξνβηνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο 
ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κε παξάιιειε ελζσκάησζε 
ησλ δνθηκψλ θαη κεζφδσλ πξνο δηαπίζηεπζε (Δγρεηξίδην, Γηαδηθαζίεο, Νδεγίεο, 
ινηπά έγγξαθα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή). 

 Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εθπαίδεπζε φινπ ηνπ εκπιεθφκελνπ 
πξνζσπηθνχ. 

 Έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο (Έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα 
απφ ηε δηελέξγεηα ηεο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο) 

 Πχληαμε αίηεζεο πξνο ην Φνξέα Γηαπίζηεπζεο, παξνπζία θαη ππνζηήξημε θαηά 
ηε επηζεψξεζε Γηαπίζηεπζεο ησλ Δξγαζηεξίσλ 

 Ξαξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ ψζηε λα 
εμαιεηθζνχλ νη ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ επηζεψξεζε απφ 
ην Φνξέα Γηαπίζηεπζεο. 

 Ξιεξσκή ηνπ ΔΠΓ  
 

Σν έξγν πνπ πξέπεη λα πινπνηεζεί κέρξη ηνλ Απξίιην 2015 πεξηιακβάλεη: 
 Θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 
 Πχληαμε εγρεηξηδίσλ (δηαδηθαζηψλ, πνηφηεηαο) 
 Πε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζχληαμε ησλ πξσηνθφιισλ 

ησλ κεζφδσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη νδεγίεο αμηνιφγεζεο θαη επηθχξσζεο 
ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ κεζφδσλ, ζπκκεηνρή ζε δηεξγαζηεξηαθά ζρήκαηα 
θιπ). 

 Πε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζχληαμε/ζπκπιήξσζε ησλ 
αλαγθψλ θαη νδεγηψλ γηα δηαθξίβσζε εμνπιηζκνχ – δηαδηθαζίεο εζσηεξηθψλ 
δηαθξηβψζεσλ 

 Πε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζχληαμε/ζπκπιήξσζε ησλ 
δηαθφξσλ εληχπσλ θαη νδεγηψλ εξγαζίαο 

 Γηελέξγεηα εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηνλ 
εληνπηζκφ δπζιεηηνπξγηψλ, πξνηάζεηο γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη 
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο. 
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 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ απφ ην Πχκβνπιν ζε ζέκαηα 
Ξνηφηεηαο, Ππζηεκάησλ Ξνηφηεηαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ISO 15189:2003 πνπ 
ζα πινπνηεζεί θαη ηνπ ηξφπνπ δηελέξγεηαο ησλ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ 

 Πχληαμε αίηεζεο ζηνλ Φνξέα Γηαπίζηεπζεο 
 Ξαξνπζία θαηά ηελ επηζεψξεζε αμηνιφγεζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 πνβνήζεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα 
άξζε ελδερνκέλσλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ θαηά ηε δηεμαγσγή 
ηεο πξναμηνινγήζεσο θαη ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο-επηζεψξεζεο απφ ηα 
αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Φνξέα Γηαπίζηεπζεο έσο ηεο ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ 
πηζηνπνηεηηθνχ.   
 

Οη πξνο Γηαπίζηεπζε κέζνδνη είλαη νη αθόινπζεο: 
Α. Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γξίπεο Λ. Διιάδνο: 
 Ξξνζδηνξηζκφο αληνρήο ηψλ γξίπεο ζηνπο αλαζηνιείο ηεο λεπξακηληδάζεο κε 

ηελ βηνρεκηθή κέζνδν MUNANA 

 Ξξνζδηνξηζκφο αληνρήο ηψλ γξίπεο ζηνπο αλαζηνιείο ηεο λεπξακηληδάζεο κε 
αλίρλεπζε ηεο κεηάιιαμεο Ζ275 ηνπ γνληδίνπ ηεο λεπξακηληδάζεο κε real time 
PCR 

 Κέζνδνο realtime PCR γηα αλίρλεπζε Αλαπλεπζηηθνχ Ππγθπηηαθνχ Ηνχ Α θαη Β 
B. Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γξίπεο B. Διιάδνο: 

 Απνκφλσζε γελεηηθνχ πιηθνχ RNA απφ ην θιηληθφ δείγκα θαη αλίρλεπζε θαη 
ηππνπνίεζε ησλ ηψλ γξίπεο Α θαη Β κε ηελ κέζνδν Real Time RT-PCR 

 πνηππνπνίεζε ησλ ηψλ γξίπεο Α ζε Ζ1Λ1 θαη Ζ3Λ2 κε κνξηαθέο ηερληθέο κε 
ηε κέζνδν Real Time RT-PCR. 

 Κνξηαθφο έιεγρνο αληνρήο ζηνπο αλαζηνιείο ηεο λεπξακηληδάζεο, κε 
αλίρλεπζε κεηάιιαμεο Ζ275 ζην γνλίδην ηεο λεπξακηληδάζεο κε ηε κέζνδν 
Real-time RT-PCR SNP genotyping. 
 

 

Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο: 

Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή αζξνηζηηθά ζηελ πεξίπησζε Έλσζεο ή 

Θνηλνπξαμίαο: 

1. Λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη λα έρεη πινπνηήζεη έξγα 

ISO ζην ρψξν ηεο πγείαο. Ηδηαίηεξα γηα ην πξφηππν ISO15189 ζα πξέπεη λα έρεη 

πινπνηήζεη ή λα έρεη ζε εμέιημε ηνπιάρηζηνλ δχν έξγα γηα ην πξφηππν απηφ. Νη 

ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζπκπιεξσκέλν θαηάινγν (ζε κνξθή 

πίλαθα) κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ δηαπίζηεπζεο εξγαζηεξίσλ θαηά 

ISO15189 πνπ αλέιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε (5) ηειεπηαίσλ εηψλ, ν νπνίνο 

ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ πεδία: 

 α/α έξγνπ 

 Ρίηινο έξγνπ 

 Δπσλπκία Ξειάηε  

 Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (Απφ : …..Έσο….) 

 Ππκβαηηθή αμία έξγνπ  

 Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ  

 Οφινο ηνπ Ξξνζθέξνληνο ζην έξγν (π.ρ. θχξηνο ζπκβαιιφκελνο ή 

ππεξγνιάβνο, εηδηθφ αληηθείκελν ζπκκεηνρήο) 

 Ξνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Ξξνζθέξνληνο (ζε νηθνλνκηθά κεγέζε) 

 Φάζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ (Νινθιεξσκέλν ή Πε εμέιημε) 
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Ρα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Υο ζηνηρείν 
ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη είηε βεβαίσζε ηνπ θνξέα ή ε ζρεηηθή ζχκβαζε θαζψο 
θαη θσηναληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ δηαπίζηεπζεο ησλ εξγαζηεξίσλ. 
2. Λα ζπκπιεξψζεη πίλαθα κε ηνλ Δπηθεθαιήο πεχζπλν πνπ ζα νξηζζεί απφ ηνλ 
Αλάδνρν γηα ην Έξγν, θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα εκπιαθνχλ. Ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα φισλ 
ησλ αηφκσλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζην έξγν απηφ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
παξαξηήκαηνο. 
 
Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο    
 

Ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζα πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 
νπνίν ν πξνζθέξσλ ζα νξγαλψζεη θαη ζα πινπνηήζεη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ 
έξγνπ. Ζ δνκή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνλ θαησηέξσ 
πίλαθα ζπκκφξθσζεο.  

Πίλαθαο πκκόξθσζεο Σκήκαηνο 1 

 

Α/Α Θξηηήξην ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ  ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

Α. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ    

Α1 Ππλνπηηθή πεξηγξαθή κεζνδνινγίαο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Ξεξηγξαθή θάζεσλ 
θαη  παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ.  

ΛΑΗ   

Β.  Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ, δνκή ζύλζεζε θαη 
νξγάλσζε νκάδαο έξγνπ 

   

Β1 Σξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ ΛΑΗ   

Β2 Νξγάλσζε, ζπληνληζκφο θαη δηαδηθαζίεο 
δηνίθεζεο ησλ νκάδσλ έξγνπ ζηα 
εξγαζηήξηα Βφξεηαο θαη Λφηηαο Διιάδνο, 
επηθνηλσλίαο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή  

ΛΑΗ   

 
Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο Σκήκαηνο 1   
 

Α/Α Θξηηήξην Ππληειεζηήο 
βαξχηεηαο (%) 

Βαζκνινγία 

Α. Δκπεηξία ηνπ Αλαδόρνπ    

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζπλαθή έξγα πνπ έρεη εθηειέζεη 
ή εθηειεί ν Αλάδνρνο    

30  

Β.  Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ   

Οεαιηζηηθφηεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Παθήλεηα θάζεσλ 
θαη παξαδνηέσλ.  

30  

Γ.  Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ, δνκή ζύλζεζε θαη 
νξγάλσζε νκάδαο έξγνπ 

  

Δθηθηφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ εξγαζηψλ 30  

Νξγάλσζε, ζπληνληζκφο θαη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο ησλ 
νκάδσλ έξγνπ ζηα εξγαζηήξηα Βφξεηαο θαη Λφηηαο 
Διιάδνο, επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή  

10   
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Σκήκα 3. πκκεηνρή ζε δηεξγαζηεξηαθά πξνγξάκκαηα Γηαζθάιηζεο 
Πνηόηεηαο 
 

    Πξνϋπνινγηζκόο: 12.000 Δπξώ (πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ)  
Ξξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή δηαπίζηεπζε ησλ εξγαζηεξίσλ απφ ηνλ ΔΠΓ είλαη ε 
επηηπρήο ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαπηζηεπκέλα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (External 
Quality Assessment) - δηεξγαζηεξηαθά ζρήκαηα Mέζσ ησλ δηεξγαζηεξηαθψλ ηνπο 
δνθηκψλ θαη κε θαηάιιειε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, ηα εξγαζηήξηα κπνξνχλ λα 
ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο γηα ηηο ππφ δηαπίζηεπζε δνθηκέο κε 
απνηειέζκαηα άιισλ εξγαζηεξίσλ. Απαηηείηαη θαη’ ειάρηζην κία επηηπρήο 
ζπκκεηνρή αλά εμέηαζε.  
Ρα θξηηήξηα επηινγήο ζρεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα αλίρλεπζε γελεηηθνχ 
πιηθνχ ηψλ κε κνξηαθέο κεζφδνπο  είλαη:    
1. Ρα δείγκαηα λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζνκνηάδνπλ 

θιηληθά αλζξψπηλα βηνινγηθά πιηθά.  
2. Λα πξνκεζεχνληαη δείγκαηα κε παξαπάλσ απφ έλα επίπεδα ζεηηθφηεηαο (πρ. 

αζζελψο ζεηηθά θαη ζεηηθά). 
3. Κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ εηδηθφηεηαο ηεο 

κεζφδνπ.  
4. Ζ απνζηνιή ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ λα γίλεηαη άπαμ εηεζίσο. 
5. Κεηά ην πέξαο θάζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο 

πξνζσπηθήο έθζεζεο γηα θάζε εξγαζηήξην πνπ ιακβάλεη κέξνο. 
6. Κεηά ην πέξαο θάζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο 

ζπγθξηηηθήο έθζεζεο κεηαμχ ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ έιαβαλ κέξνο, ζε επίπεδα 
κεζφδνπ θαη εμνπιηζκνχ.  

7. Ν θνξέαο λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ηνλ νξγαληζκφ UKAS θαη θαηά ην 
πξφηππν ISO 17043 θαη πηζηνπνηεκέλνο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001. 

8. Ρα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ θνξέα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 13485. 

9. Νη εμσηεξηθνί πνηνηηθνί έιεγρνη απφ ηνλ θνξέα λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 
ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 15189. 

10. Ζ κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ  
 
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη πξφηαζε ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα 
εθηίκεζεο πνηφηεηαο, ηα νπνία ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ. 
 
Πίλαθαο: πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθηίκεζεο πνηόηεηαο  
 

Δίδνο 
Πνζόηεηα Ν. 
Διιάδα  

Πνζόηεηα Β. 
Διιάδα 

Influenza virus A and B RNA  Σ2 Σ2 

Influenza Haemagglutinin typing  Σ2 Σ2 

Respiratory Syncytial Virus RNA  Σ1 Σ1 

Mycoplasma pneumoniae 
 

Σ1 

Chlamydophila pneumonia  
 

Σ1 

Legionella DNA   Σ1 

Mycobacterium tuberculosis DNA   Σ1 

Pneumocystis DNA   Σ1 

Bordetella pertussis DNA   Σ1 
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Adenovirus DNA   Σ1 

Metapneumovirus RNA   Σ1 

Respiratory Syncytial Virus RNA   Σ1 

Parainfluenzavirus RNA   Σ1 

Coronavirus RNA   Σ1 

Rhinovirus RNA   Σ1 

Chlamydophila psittaci    Σ1 

Measles and Mumps    Σ1 

 
Ρν ΘΔΔΙΞΛΝ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, ζε 
αληηθαηαζηάζεηο εξγαζηψλ δηαθξίβσζεο εμνπιηζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 
αλσηέξσ Ξίλαθα, απφ άιινπο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηόλ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη αλαιφγνπ θφζηνπο. 
 
Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο      
Ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 
νπνίν ν πξνζθέξσλ ζα νξγαλψζεη θαη ζα πινπνηήζεη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ 
έξγνπ. Ζ δνκή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνλ θαησηέξσ 
πίλαθα ζπκκφξθσζεο. 

 

   Πίλαθαο πκκόξθσζεο Σκήκαηνο 3 

 

Δίδνο EQA  
πκκόξθσζε Ναη/Όρη (*)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Influenza virus A and B 
RNA  

         

Influenza Haemagglutinin 
typing  

         

Respiratory Syncytial Virus 
RNA  

         

Mycoplasma pneumoniae 
         

Chlamydophila pneumonia  
         

Legionella pneumophila 
DNA  

         

Mycobacterium 
tuberculosis DNA  

         

Pneumocystis DNA  
         

Bordetella pertussis DNA  
         

Adenovirus DNA  
         

Metapneumovirus RNA  
         

Respiratory Syncytial Virus 
RNA  
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Parainfluenzavirus RNA  
         

Coronavirus RNA  
         

Rhinovirus RNA  
         

Chlamydophila psittaci   
         

Measles and Mumps            

(*) Νη αξηζκνί 1-9 αληηζηνηρνχλ ζηηο θάησζη απαηηήζεηο:  

1. Ρα δείγκαηα λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζνκνηάδνπλ θιηληθά αλζξψπηλα βηνινγηθά 
πιηθά.  

2. Ρα δείγκαηα λα πεξηέρνπλ κηθξννξγαληζκνχο ζε πνηθίια επίπεδα ζεηηθφηεηαο (πρ. αζζελψο ζεηηθά θαη 
ζεηηθά). 

3. Κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ εηδηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ.  
4. Ζ απνζηνιή ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ λα γίλεηαη άπαμ εηεζίσο. 
5. Κεηά ην πέξαο θάζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο πξνζσπηθήο έθζεζεο γηα θάζε 

εξγαζηήξην πνπ ιακβάλεη κέξνο. 
6. Κεηά ην πέξαο θάζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ζπγθξηηηθήο έθζεζεο κεηαμχ 

ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ έιαβαλ κέξνο, ζε επίπεδα κεζφδνπ θαη εμνπιηζκνχ.  
7. Ν θνξέαο λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ηνλ νξγαληζκφ UKAS θαη θαηά ην πξφηππν ISO 17043 θαη 

πηζηνπνηεκέλνο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001. 
8. Ρα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ θνξέα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 

13485. 
9. Νη εμσηεξηθνί πνηνηηθνί έιεγρνη απφ ηνλ θνξέα λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ ISO 15189. 
 

 
 
Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο Σκήκαηνο 3 
 
Θα βαζκνινγεζεί θάζε θξηηήξην, ζχκθσλα κε ηνλ θαηψηεξν πίλαθα. Όια ηα 
θξηηήξηα είλαη ίζεο βαξχηεηαο.   
 

Δίδνο EQA  
Βαζκνινγία θξηηεξίσλ (*) 

ύλνιν  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Influenza virus A 
and B RNA  

          

Influenza 
Haemagglutinin 
typing  

          

Respiratory Syncytial 
Virus RNA  

          

Mycoplasma 
pneumoniae 

          

Chlamydophila 
pneumonia  

          

Legionella 
pneumophila DNA  

          

Mycobacterium 
tuberculosis DNA  

          

Pneumocystis DNA            
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Bordetella pertussis 
DNA  

          

Adenovirus DNA            

Metapneumovirus 
RNA  

          

Respiratory Syncytial 
Virus RNA  

          

Parainfluenzavirus 
RNA  

          

Coronavirus RNA  
          

Rhinovirus RNA            

Chlamydophila 
psittaci   

          

Measles and Mumps           

(*) Νη αξηζκνί 1-9 αληηζηνηρνχλ ζηηο θάησζη απαηηήζεηο:  

1. Ρα δείγκαηα λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζνκνηάδνπλ θιηληθά αλζξψπηλα βηνινγηθά 
πιηθά.  

2. Ρα δείγκαηα λα πεξηέρνπλ κηθξννξγαληζκνχο ζε πνηθίια επίπεδα ζεηηθφηεηαο (πρ. αζζελψο ζεηηθά θαη 
ζεηηθά). 

3. Κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ εηδηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ.  
4. Ζ απνζηνιή ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ λα γίλεηαη άπαμ εηεζίσο. 
5. Κεηά ην πέξαο θάζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο πξνζσπηθήο έθζεζεο γηα θάζε 

εξγαζηήξην πνπ ιακβάλεη κέξνο. 
6. Κεηά ην πέξαο θάζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ζπγθξηηηθήο έθζεζεο κεηαμχ 

ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ έιαβαλ κέξνο, ζε επίπεδα κεζφδνπ θαη εμνπιηζκνχ.  
7. Ν θνξέαο λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ηνλ νξγαληζκφ UKAS θαη θαηά ην πξφηππν ISO 17043 θαη 

πηζηνπνηεκέλνο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001. 
8. Ρα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ θνξέα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 

13485. 
9. Νη εμσηεξηθνί πνηνηηθνί έιεγρνη απφ ηνλ θνξέα λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ ISO 15189. 

 

Σκήκα 5. Πηζηνπνίεζε βηναζθάιεηαο Δζληθνύ Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο 

Γξίπεο Ν. Διιάδαο 

 

Πξνϋπνινγηζκόο: 4.920 επξώ (πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ πνπ ζα εθαξκφδνληαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Δζληθνχ 
Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο Γξίπεο Λ. κε ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζή ηνπ ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 15190 : 2003 (Medical Laboratories : Requirements for 
Safety). 

Δπί κέξνπο έξγα 
Κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί  
εληνπηζκφο θαη θαηαγξαθή ησλ πεγψλ θηλδχλνπ θαη εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο 
(RiskAssessment) πνπ ζρεηίδεηαη κε θάζε πηζαλή πεγή θηλδχλνπ. Κεηά ηελ 
αλαγλψξηζε ελδερνκέλσλ ειιείςεσλ ζα αθνινπζήζεη απφ ην Πχκβνπιν ε 
ζπγγξαθή κειέηεο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο βηναζθάιεηαο ηνπ Διιεληθνχ 
Ηλζηηηνχηνπ Pasteur (Δγρεηξίδην, Γηαδηθαζίεο, Νδεγίεο, ινηπά έγγξαθα ζε έληππε 
θαη ειεθηξνληθή κνξθή). Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη:  
 Ξιεξσκή ηνπ Φνξέα Ξηζηνπνίεζεο   
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 Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εθπαίδεπζε φινπ ηνπ εκπιεθφκελνπ 
πξνζσπηθνχ. 

 Έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο (Έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα 
απφ ηε δηελέξγεηα ηεο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο) 

 Πχληαμε αίηεζεο πξνο ην Φνξέα Ξηζηνπνίεζεο, παξνπζία θαη ππνζηήξημε θαηά 
ηελ επηζεψξεζε ησλ Δξγαζηεξίσλ 

 Ξαξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ ψζηε λα 
εμαιεηθζνχλ νη ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ επηζεψξεζε απφ 
ην Φνξέα Ξηζηνπνίεζεο. 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη : 
 Θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 
 Πχληαμε Δγρεηξηδίνπ Ξνηφηεηαο θαη Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο 
 Πε ζπλεξγαζία κε ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζχληαμε 

νδεγηψλ εξγαζίαο. 
 Ξαξνπζία θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ απφ Φνξέα Ξηζηνπνίεζεο 

Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

Απαηηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν:  

1. Λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη λα έρεη πινπνηήζεη έξγα 

ISO ζην ρψξν ηεο πγείαο. Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 

ζπκπιεξσκέλν θαηάινγν (ζε κνξθή πίλαθα) κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ζρεηηθψλ  

έξγσλ πνπ αλέιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε (5) ηειεπηαίσλ εηψλ, ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ πεδία: 

 α/α έξγνπ 

 Ρίηινο έξγνπ 

 Δπσλπκία Ξειάηε  

 Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (Απφ : …..Έσο….) 

 Ππκβαηηθή αμία έξγνπ  

 Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ  

 Οφινο ηνπ Ξξνζθέξνληνο ζην έξγν (π.ρ. θχξηνο ζπκβαιιφκελνο ή 

ππεξγνιάβνο, εηδηθφ αληηθείκελν ζπκκεηνρήο) 

 Φάζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ (Νινθιεξσκέλν ή Πε εμέιημε) 
Υο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη είηε βεβαίσζε ηνπ θνξέα ή ε ζρεηηθή 
ζχκβαζε θαζψο θαη θσηναληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ εξγαζηεξίσλ. 
2. Λα ζπκπιεξψζεη πίλαθα κε ηνλ Δπηθεθαιήο πεχζπλν πνπ ζα νξηζζεί απφ ηνλ 
Αλάδνρν γηα ην Έξγν, θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα εκπιαθνχλ. Ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα φισλ 
ησλ αηφκσλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζην έξγν απηφ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
παξαξηήκαηνο. 

 
 

 
Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο      

Ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζα πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 
νπνίν ν πξνζθέξσλ ζα νξγαλψζεη θαη ζα πινπνηήζεη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ 
έξγνπ. Ζ δνκή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνλ θαησηέξσ 
πίλαθα ζπκκφξθσζεο.  
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Πίλαθαο πκκόξθσζεο Σκήκαηνο 5 

Α/Α Θξηηήξην ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
ΞΝΤΖΦΗΝ 

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

Α. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ    

Α1 Ππλνπηηθή πεξηγξαθή κεζνδνινγίαο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Ξεξηγξαθή 
θάζεσλ θαη  παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ.  

ΛΑΗ   

Β.  Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ, δνκή ζύλζεζε 
θαη νξγάλσζε νκάδαο έξγνπ 

   

Β1 Σξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ ΛΑΗ   

Β2 Νξγάλσζε, ζπληνληζκφο θαη 
δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο ησλ νκάδσλ 
έξγνπ επηθνηλσλία κε ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή  

ΛΑΗ   

 
 
 
Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο Σκήκαηνο 5 
 

Α/Α Κξηηήξην πληειεζηήο 
βαξύηεηαο 
(%) 

Βαζκνινγία 

Α. Δκπεηξία ηνπ Αλαδόρνπ    

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζπλαθή έξγα πνπ έρεη 
εθηειέζεη ή εθηειεί ν Αλάδνρνο    

20  

Β.  Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ   

Οεαιηζηηθφηεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Παθήλεηα 
θάζεσλ θαη παξαδνηέσλ.  

40  

Γ.  Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ, δνκή ζύλζεζε θαη 
νξγάλσζε νκάδαο έξγνπ 

  

Δθηθηφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ εξγαζηψλ 30  

Νξγάλσζε, ζπληνληζκφο θαη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο 
ησλ νκάδσλ έξγνπ, επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή  

10   

 

Σκήκα 6.  Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θίιηξσλ ζε ζαιάκνπο βηνινγηθήο 

αζθάιεηαο (Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Ν. Διιάδνο)  

Πξνϋπνινγηζκόο: 5.500 Δπξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)  

Αληηθείκελα ηνπ έξγνπ είλαη: 

1. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ HEPA θίιηξσλ ζε 4 ζαιάκνπο βηνινγηθήο αζθάιεηαο 

NUAIRENU 437-400 πνπ βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δζληθφ Δξγαζηήξην 

Αλαθνξάο Γξίπεο Λ. Διιάδνο.   

2. Ν έιεγρνο ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ζαιάκσλ  

 

 



 

 

37 

Πξνδηαγξαθέο  

 

Κύξηα θίιηξα HEPA 

Ππλνιηθφο Αξηζκφο: 4 

Λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ EN13091 θαη EN1822-1 Class H14  

Aπφδνζε (Efficiency) 99.995% @ 0.3 Micron 

Tαρχηεηα δηειεχζεσο αέξα (airflow rating): 100 fpm @.60+ 0.5‖ w.g. persq. ft.  

Tχπνοπιαηζίνπ: κεηαιιηθφο 

Γηαζηάζεηο: 21‖ x 44‖ x 5 7/8‖ 

 

Φίιηξα HEPA εμόδνπ   

Ππλνιηθφο Αξηζκφο: 4 

Λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ EN13091 θαη EN1822-1 Class H14)  

Aπφδνζε (Efficiency) 99.995% @ 0.3 Micron 

Tαρχηεηα δηειεχζεσο αέξα (airflowrating): 250 fpm @.70+ 0.5‖ w.g. persq. ft.  

Tχπνο πιαηζίνπ: κεηαιιηθφο 

Γηαζηάζεηο: 18‖ x 24‖ x 11 1/2‖ 

 

 

Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο  

 

Φίιηξα 

Πηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλνο ν αθφινπζνο πίλαθαο. Γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη παξαπνκπή ζε ηερληθά 

εγρεηξίδηα.  

 
Πίλαθαο πκκόξθσζεο Σκήκαηνο 6 

 

Πξνδηαγξαθέο Πεξηγξαθή 

πξνζθεξνκέλνπ είδνπο/ 

απαίηεζε 

Απαίηεζε Απαίηεζε 

ππνςεθίνπ 

Παξαπνκπή 

 Πεξηγξαθή ησλ θύξησλ θίιηξσλ HEPA:(αλάπηπμε ζε φζν δηάζηεκα ρξεηάδεηαη) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ππκβαηφηεηα κε 

ηνπο ζαιάκνπο 

NUAIRENU 437-400 

 ΛΑΗ 

 

 

Kάιπςε ησλ 

πξνηχπσλ EN13091 

θαη EN1822-1 

ClassH14 

 ΛΑΗ 

 

 

Aπφδνζε (Efficiency) 

99.995% @ 0.3 

Micron 

 ΛΑΗ 
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Έιεγρνο αθεξαηόηεηαο ζαιάκσλ  

Ξεξηγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ζαιάκσλ 

βηνινγηθήο αζθάιεηαο. Λα πεξηγξαθεί ζπλνπηηθά ε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 

εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ (σλ) πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ θαη 

ηνπο ειέγρνπο αθεξαηφηεηαο. Λα πεξηγξαθνχλ νη πηζηνπνηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

αλαθνξηθά κε ην έξγν.       

 

Αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ 
 

Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο Σκήκαηνο 6 
 

Tαρχηεηα 

δηειεχζεσο αέξα 

(airflowrating): 100 

fpm @.60+ 0.5‖ w.g. 

persq. ft. 

 ΛΑΗ 

 

 

Tχπνο πιαηζίνπ: 

κεηαιιηθφο 

 ΛΑΗ 
 

 

Γηαζηάζεηο: 21‖ x 

44‖ x 5 7/8‖ 

 ΛΑΗ 
 

 

 Πεξηγξαθή ησλ θίιηξσλ HEPA εμόδνπ: (αλάπηπμε ζε φζν δηάζηεκα ρξεηάδεηαη) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ππκβαηφηεηα κεηνπο 

ζαιάκνπο NUAIRENU 

437-400 

 ΛΑΗ 

 

 

Kάιπςε ησλ 

πξνηχπσλ EN13091 

θαη EN1822-1 

ClassH14 

 ΛΑΗ 

 

 

Aπφδνζε (Efficiency) 

99.995% @ 0.3 

Micron 

 ΛΑΗ 

 

 

Tαρχηεηα 

δηειεχζεσο αέξα 

(airflowrating): 250 

fpm @.70+ 0.5‖ w.g. 

persq. ft. 

 ΛΑΗ 

 

 

Tχπνο πιαηζίνπ: 

κεηαιιηθφο 

 ΛΑΗ 
 

 

Γηαζηάζεηο: 18‖ x 

24‖ x 11 1/2‖ 

 ΛΑΗ 
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Α/Α Κξηηήξην πληειεζηήο 
βαξύηεηαο (%) 

Βαζκνινγία 

Α. Κάιπςε πξνδηαγξαθώλ θύξησλ θίιηξσλ HEPA 
θαη θίιηξσλ HEPA εμόδνπ 

50  

Β. Έιεγρνο αθεξαηόηεηαο ζαιάκσλ κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζε  

20  

Γ. Δκπεηξία-θαηαιιειόηεηα πξνζθέξνληνο 20  

Γ. Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ θαηαιιειόηεηνο 
ζαιάκσλ  

10  

 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ν αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξνηείλεη ηε δνκή ησλ παξαδνηέσλ θαη 

ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζέλα εμ’ απηψλ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα δεηνχκελα παξαδνηέα θαηά ηκήκα, θαζψο θαη ν εθηηκψκελνο 

ρξφλνο παξάδνζήο ηνπο έρεη σο εμήο: 

 

ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΗ 

Σκήκα 1 

Γηαπίζηεπζε κεζφδσλ 

εζληθψλ εξγαζηεξίσλ 

αλαθνξάο γξίπεο Βφξεηαο 

θαη Λφηηαο Διιάδνο  

 

Ξ5.1 Έθζεζε πεξηγξαθήο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ζην πιαίζην ηεο Γηαπίζηεπζεο ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ κεζφδσλ (κία γηα 

ην θάζε εξγαζηήξην αλαθνξάο, 

Πχκβνπινο γηα ηελ πξνεηνηκαζία  

ησλ εζληθψλ εξγαζηεξίσλ 

αλαθνξάο γξίπεο εξγαζηεξίσλ γηα 

Γηαπίζηεπζε θαηά ISO15189, 

Έμνδα δηαπίζηεπζεο ΔΠΓ.) 

Φεβξνπάξηνο  2015 

Ξ5.2 Αίηεζε γηα ηε Γηαπίζηεπζε 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ κεζφδσλ ζην 
ΔΠΓ (κία γηα ην θάζε εξγαζηήξην 
αλαθνξάο) 

 Ηαλνπάξηνο 2014 

Ξ5.3 Έθζεζε ηεο επηζεψξεζεο 
ηνπ ΔΠΓ ζρεηηθά κε ηε 
Γηαπίζηεπζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
κεζφδσλ (κία γηα ην θάζε 
εξγαζηήξην αλαθνξάο) 

Κάξηηνο 2015 

Σκήκα 3 
Γηεξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 

 

 

Ξ5.1.ii Γηεξγαζηεξηαθά 

πξνγξάκκαηα Γηαζθάιηζεο 

Ξνηφηεηαο 

Πηαδηαθή 
πξνκήζεηα, 
αλάινγα κε ην 
πξφγξακκα ηνπ 
Ππζηήκαηνο 
Γηαζθάιηζεο 
Ξνηφηεηαο  
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Σκήκα 5 

Ξηζηνπνίεζε βηναζθάιεηαο 

Δζληθνχ Δξγαζηεξίνπ 

Αλαθνξάο Γξίπεο Λ. 

Διιάδαο 

 

Ξ5.4 Έθζεζε πεξηγξαθήο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ζην πιαίζην ηεο πηζηνπνίεζεο 

βηναζθάιεηαο ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ 

Αλαθνξάο γξίπεο Λ. Διιάδνο 

Ηαλνπάξηνο  2014 

Ξ5.5 Αίηεζε γηα πηζηνπνίεζε 

βηναζθάιεηαο ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ 

Αλαθνξάο γξίπεο Λ. Διιάδνο 

Φεβξνπάξηνο  2015  

Ξ5.6 Έθζεζε ηεο επηζεψξεζεο γηα 

ηε βηναζθάιεηα ηνπ Δζληθνχ 

Θέληξνπ Αλαθνξάο γξίπεο Λ. 

Διιάδνο (Έμνδα Αλαδφρνπ γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ εξγαζηεξίσλ γηα 

Ρελ Ξηζηνπνίεζε, Έμνδα 

πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ Φνξέα 

Ξηζηνπνίεζεο) 

Κάξηηνο 2015 

Σκήκα 6   

Ξξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε θίιηξσλ ζε 

ζαιάκνπο βηνινγηθήο 

αζθάιεηαο (Δζληθφ 

Δξγαζηήξην Αλαθνξάο 

Γξίπεο Λ. Διιάδνο) 

Ξ5.4.i Ξξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε θίιηξσλ ζε 
ζαιάκνπο βηνινγηθήο αζθάιεηαο 
(Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο 
Γξίπεο Λ.Διιάδνο) 

2 κήλεο απφ 
ππνγξαθή ηεο 
ζπκβάζεο 
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ΜΔΡΟ Γ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1. Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

2. Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

3. Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ 

απνξξηθζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

4. Θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν. 

 

Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki) 

φπνπ: 

Ιi Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο αμηνινγνχκελεο πξνζθνξάο i εθθξαζκέλε 

κε δχν δεθαδηθά 

Βmax Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά  

Βi  Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο i 

Kmin Ρν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  

Θi  Ρν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i  

 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη ε πξνζθνξά κε ην 

κεγαιχηεξν Ι.  

Ν δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ππνςήθην πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Βαζκνιόγεζε ηερληθώλ πξνζθνξώλ 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ «Ξίλαθεο 

Θξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο » πνπ πξναλαθέξνληαη ζηελ Ξαξνχζα Γηαθήξπμε αλά Ρκήκα  

 

Όια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Ζ 

βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη φξνη. Ζ βαζκνινγία απηή  

απμάλεηαη έσο 110 βαζκνχο  φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ 

φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

 
Ρερληθέο πξνζθνξέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100,00 ζα 

απνξξίπηνληαη σο ηερληθά αλεπαξθείο. 
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Γηακόξθσζε ηνπ ζπγθξηηηθνύ θόζηνπο πξνζθνξάο 

Ρν θφζηνο Θ θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη θάζε 

άιιν θφζηνο ην νπνίν νξίδεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ρσξίο ΦΞΑ. 
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ΜΔΡΟ  Γ 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ 
 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 - ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
 
Νλνκαζία Ρξάπεδαο:___________________________________________________ 
Θαηάζηεκα:__________________________________________________________ 
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. – FAX) _______________________________________ 
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: ________________________________________   
Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), Αγξάθσλ 

3-5, Καξνχζη 
 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ………….. ΔΟΥ. 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …….. νδφο ……. αξηζκφο … ΡΘ 
………..,} 
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ 
ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο,} 
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 
δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο….………….γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «…………….» 
ζπλνιηθήο αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... 
Γηαθήξπμή ζαο.  
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο 
αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 
κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο. } 
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη 
ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(Πεκείσζε πξνο ηελ Ρξάπεδα: ν ρξφλνο 
ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο). 
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζή 
ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 - ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ  ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
 
Νλνκαζία Ρξάπεδαο:___________________________________________________ 
Θαηάζηεκα:__________________________________________________________ 
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. – FAX) _______________________________________ 
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: ________________________________________  
Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), Αγξάθσλ 

3-5, Καξνχζη 
 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ,  Ξ’ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ 
………….. ΔΟΥ. 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Νδφο …………. Αξηζκφο 
……. Ρ.Θ. ………}  
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ  
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. 
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  
…… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ 
ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο},  
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν «…………….» 
ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο. 
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη 
ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε 
δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ ηξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 
ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 
 
 


