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ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ  

   ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)  

 

       Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο  Τ Γ Ε Ι Α   

 

Σμήμα:               Οικονομικής Διαχείρισης  

Γραφείο:  Προμηθειών 

Πληροφορίες:  Ι. Λέκκας 

Διεύθσνζη:             Αγράφων 3-5 

Τατ. Κώδικας:  151 23 

Τηλέφωνο:  210-5212092 

FAX:   210-5212091 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων 
(ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.) 

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Υποβολι προςφορϊν για υπθρεςίεσ αποςτολισ / 
παραλαβισ κλινικϊν και περιβαλλοντολογικϊν 
δειγμάτων μζςω Ριςτοποιθμζνθσ Εταιρείασ 
Ταχυμεταφορϊν για τισ ανάγκεσ του Τμιματοσ 
Επιδθμιολογικισ  Επιτιρθςθσ του ΚΕΕΛΡΝΟ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Ρρόχειροσ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
χαμθλότερθ τιμι 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Τριάντα δφο χιλιάδεσ ευρϊ (32.000€) μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ  ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 14/11/16 και Ϊρα 14:00μ.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., Αγράφων 3-5, 15123 Μαροφςι Αττικισ 

ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΗ Σφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Υποβολι προςφορϊν για Υπθρεςίεσ αποςτολισ / 
παραλαβισ κλινικϊν και περιβαλλοντολογικϊν 
δειγμάτων μζςω Ριςτοποιθμζνθσ Εταιρείασ 
Ταχυμεταφορϊν για τισ ανάγκεσ του Τμιματοσ 
Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ του ΚΕΕΛΡΝΟ  

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μζροσ Α Άρκρο 2 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μζροσ Α Άρκρο 2ϋ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 14/11/16 και Ϊρα 14:00μ.μ. 

 

 



 

 

 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ  

ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)                                                                               

         

Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο  Τ Γ Ε Ι Α   

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

«Τποβολή προςφορϊν για υπηρεςίεσ αποςτολήσ / παραλαβήσ κλινικϊν και 

περιβαλλοντολογικϊν δειγμάτων μζςω Πιςτοποιημζνησ Εταιρείασ 

Σαχυμεταφορϊν για τισ ανάγκεσ του Σμήματοσ Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ του 

ΚΕΕΛΠΝΟ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ςτη ΔΙΑΤΓΕΙΑ : 01-11-16 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ  ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρϊο Δημοςίων υμβάςεων 

(ΚΗΜΔΗ): 01-11-16 

Σο Κζντρο Ελζγχου και Πρόληψησ Νοςημάτων, ζχοντασ υπόψη: 

 Σισ διατάξεισ όπωσ ιςχφουν: 
 

 1,1  Του Ν. 2071/92 (άρκρο  26) – ςφςταςθ του Κζντρου Ελζγχου Ειδικϊν Λοιμϊξεων 
(Κ.Ε.Ε.Λ.) ωσ  Ν.Ρ.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείασ  

 1,2  Του Ρ.Δ. 358/92 – οργάνωςθ, λειτουργία, αρμοδιότθτεσ Κ.Ε.Ε.Λ.  

 1,3  Τθν Υ1/οικ.5028/2001, ΦΕΚ 831/Β/29.6.2001, «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του 
Κ.Ε.Ε.Λ.»   

 1,4  Του ΡΔ.407/93, ΦΕΚ 174/Α/5.10.1993, «Εξαίρεςθ από το Δθμόςιο Τομζα του Κζντρου 
Ελζγχου Ειδικϊν Λοιμϊξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)»  

 1,5 Του Ν. 3370/05, Άρκρο 20, ΦΕΚ 176/Α/11.7.2005 «Οργάνωςθ και Λειτουργία των 
υπθρεςιϊν δθμόςιασ Υγείασ και λοιπζσ διατάξεισ», μετονομαςία του Κ.Ε.Ε.Λ. ςε ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ  

 1,6  Τθσ παρ. 1 του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ 18 Α/15.2.2016), Είςοδοσ ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. ςτο Δθμόςιο 
Λογιςτικό   

 1,7  Του Ν.3580/2009 «Επιτροπι Ρρομθκειϊν Υγείασ»  

 1,8  Του άρκρου 47 του Ν.3943/2011 «Φοροδιαφυγι, ΚΦΣ, Φορολογία Κεφαλαίου, ΦΡΑ, 
ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ / κζματα αςφαλιςτικϊν Ταμείων κλπ», όπωσ ιςχφει:  

 1,9  Του Ν.2198/94   (Φ.Ε.Κ. 43/Αϋ/94) ςχετικά με τθν «Ραρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ» 
ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ και ειδικότερα το άρκρο 24 όπωσ ιςχφει 
αναλογικά του Ν. 2690/99 «Κυρϊςεισ του κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ»  

 1,10  Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’ / 08-08-2016 

 1,11  Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν Οργάνων ςτο Διαδίκτυο 
“Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ», (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010)  

 1,12  Τθν με αρ.  Β1α/οικ.95326/10-12-2015  Απόφαςθ  του  Υπουργοφ  Υγείασ  με  κζμα: 
«Κατανομι πιςτϊςεων  του  προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2016 του Υπουργείου 
Υγείασ». (ΑΔΑ Ψ46Ε465ΦΥΟ-ΗΨΩ)  

 1,13  Τθν με αρ. Β2α/101575/15/15.01.2016 Υπουργικι Απόφαςθ ζγκριςθσ 
Ρροχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2016 του Κζντρου Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων 
(ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.) (ΑΔΑ Ψ8Χ465ΦΥΟ-ΗΥΓ)  

 1,14 Τθν υπ’ αρικμό πρωτοκόλλου Υ1ΓΡ.οικ.10946 Εγκφκλιο «Διακίνθςθ Διαγνωςτικϊν 
Δειγμάτων (ΑΔΑ: ΒΕΙΚΘ-7ΩΨ» 

 1,15 Τισ ανάγκεσ για τθν  αποςτολι / παραλαβι κλινικϊν και περιβαλλοντολογικϊν 
δειγμάτων μζςω Ριςτοποιθμζνθσ Εταιρείασ Ταχυμεταφορϊν για τισ ανάγκεσ του Τμιματοσ 
Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ του Κζντρου Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων 

 1,16 Το υπ’ αρικμό πρωτοκόλλου 2344 / 26-09-16 ςχετικό ζγγραφο του Τμιματοσ 
Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ   
 

 

 

 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYr5Xo7fXPAhVChiwKHavaAaYQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.opengov.gr%2Fypoian%2F%3Fp%3D6210&usg=AFQjCNEOrSKcRM77tr0j4QBVdde7zs9Zyw&bvm=bv.136593572,d.bGs
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYr5Xo7fXPAhVChiwKHavaAaYQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.opengov.gr%2Fypoian%2F%3Fp%3D6210&usg=AFQjCNEOrSKcRM77tr0j4QBVdde7zs9Zyw&bvm=bv.136593572,d.bGs


ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Ρρόχειρο διαγωνιςμό ςε ευρϊ με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν επιλογι 

αναδόχου για το ζργο «Υποβολι προςφορϊν για υπθρεςίεσ αποςτολισ / παραλαβισ 

κλινικϊν και περιβαλλοντολογικϊν δειγμάτων μζςω Ριςτοποιθμζνθσ Εταιρείασ 

Ταχυμεταφορϊν για τισ ανάγκεσ του Τμιματοσ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ του ΚΕΕΛΡΝΟ» 

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι, για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ διάρκειασ ενόσ 

ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ, με ανάρτθςθ τθσ προκιρυξθσ ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια», 

ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) και ςτθν  ιςτοςελίδα 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ (θλεκτρονικι διεφκυνςθ: www.keelpno.gr).  

Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ του ζργου ανζρχεται ςε τριάντα δφο χιλιάδεσ ευρϊ 

(32.000,00 €) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ, 

κρατϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε., Ενϊςεισ / Κοινοπραξίεσ αυτϊν που υποβάλουν κοινι Ρροςφορά, 

Συνεταιριςμοί.  

Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν τον φάκελο προςφοράσ τουσ, κατακζτοντάσ τον 

αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ,  ι 

αποςτζλλοντάσ τον ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier ςτθν διεφκυνςθ 

«ΚΕΕΛΡΝΟ / Αγράφων 3-5, Μαροφςι Ακινα τκ 15123». Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ 

αποςτολισ λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία παραλαβισ τθσ προςφοράσ. Εν προκειμζνω  

με τθν κατάκεςθ του φακζλου ςτο ταχυδρομείο, ταυτόχρονα να ενθμερϊνεται το 

ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. με θλεκτρονικό μινυμα. Θ ανακζτουςα αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τον 

χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων προςφοράσ που κα αποςταλοφν.  

Οι προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ρροςφορζσ που 

κατατίκενται μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ, δεν 

αξιολογοφνται, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. Το αυτό ιςχφει και ςε 

περιπτϊςεισ εκπρόκεςμθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν 

γίνεται δθμόςια. Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ 

του Διαγωνιςμοφ, μποροφν να παρίςτανται οι υποψιφιοι ι οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι 

εκπρόςωποί τουσ. Δεν επιτρζπονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ.  

Οι προςφορζσ πρζπει να κατατεκοφν ςε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο ςτον οποίο κα 

αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:  

α. Θ ζνδειξθ "ΡΟΣΟΧΘ - ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα  

β. H λζξθ "ΡΟΣΦΟΑ" με κεφαλαία γράμματα  

γ. Ο πλιρθσ τίτλοσ «Υποβολι προςφορϊν για υπθρεςίεσ αποςτολισ / παραλαβισ κλινικϊν 

και περιβαλλοντολογικϊν δειγμάτων μζςω Ριςτοποιθμζνθσ Εταιρείασ Ταχυμεταφορϊν  για 

τισ ανάγκεσ του Τμιματοσ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ του ΚΕΕΛΡΝΟ» 

  

δ. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα.  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYr5Xo7fXPAhVChiwKHavaAaYQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.opengov.gr%2Fypoian%2F%3Fp%3D6210&usg=AFQjCNEOrSKcRM77tr0j4QBVdde7zs9Zyw&bvm=bv.136593572,d.bGs


ε. Αφορά:  Ρρόχειρο Διαγωνιςμό για τθν επιλογι ανάδοχου με τίτλο «Υποβολι προςφορϊν          

για υπθρεςίεσ αποςτολισ / παραλαβισ κλινικϊν και περιβαλλοντολογικϊν δειγμάτων μζςω 

Ριςτοποιθμζνθσ Εταιρείασ Ταχυμεταφορϊν  για τισ ανάγκεσ του Τμιματοσ Επιδθμιολογικισ 

Επιτιρθςθσ του ΚΕΕΛΡΝΟ» 

 

Επιςθμαίνεται ότι όλεσ οι προςφορζσ πρζπει να είναι υπογεγραμμζνεσ και ςφραγιςμζνεσ.  

Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται με τθν προςφορά τουσ να κατακζςουν Υπεφκυνθ Διλωςθ 

ςτθν οποία κα δθλϊνονται τα εξισ:  

 

α)  Ζλαβα γνϊςθ των όρων του διαγωνιςμοφ τουσ οποίουσ και αποδζχομαι. 

β)  Δεν υπάρχουν νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ Επιχείρθςθσ μου. 

γ)  Δεν ζχω αποκλειςκεί, από τθν ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου. 

δ)  Μζχρι το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, θ επιχείρθςι μου υπιρξε ςυνεπισ ωσ προσ   

     τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν ι άλλων νόμιμων υποχρεϊςεϊν τθσ ζναντι φορζων του    

    δθμόςιου τομζα 

ε)  Δεν ζχω κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που  

     ηθτοφνται από τθν Υπθρεςία. 

η)  Δεν ζχω υποπζςει ςε ςοβαρά παραπτϊματα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου  

     δραςτθριότθτασ. 

θ)  Θα είμαι ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν μου υποχρεϊςεων που ηθτοφνται  

      από τθν Υπθρεςία. 

κ)  Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ τθσ οποίασ  

      ζλαβα γνϊςθ, και τθν αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

 

Θ μθ προςκόμιςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, αλλά και θ διαπίςτωςθ κατά τον ζλεγχο 

ςοβαρισ ανειλικρίνειασ των ςτοιχείων ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό από τον διαγωνιςμό.   

Τόςο θ προςφορά όςο τα λοιπά ζγγραφα και θ υπεφκυνθ διλωςθ κα είναι πρωτότυπα. 

Επίςθσ, θ Υπεφκυνθ διλωςθ που κα κατατεκεί, κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί και υπογραφεί 

ςφμφωνα με τα όςα ςχετικά ορίηει θ κείμενθ Νομοκεςία. Διευκρινίηεται ότι θ απαιτοφμενθ 

κατά τα ανωτζρω Υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται από τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ 

Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, ςτισ 

περιπτϊςεισ Α.Ε.  

Οι όροι και απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ, τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να 

λάβει υπόψθ του για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, αναφζρονται ςτο Μζροσ Α τθσ 

παροφςασ.   

Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι προςφορϊν, τθν κατάκεςι τουσ και άλλεσ 

διαδικαςτικζσ διευκρινίςεισ, μπορείτε να απευκφνεςτε κακθμερινά (Δευτζρα ζωσ 

Ραραςκευι) 10:00 - 16:00 ςτα τθλ.: 210 5212092, fax: 210 5212091. 

   

Ο Ρρόεδροσ Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.  

 

         Θεόφιλοσ όηενμπεργκ  

   Αν. Κακθγθτισ Χειρουργικισ                    

        Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 



ΜΕΡΟ Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΟΡΙΜΟΙ, ΕΝΝΟΙΕ  

την παροφςα οι ακόλουθεσ λζξεισ και φράςεισ χρηςιμοποιοφνται ωσ κατωτζρω: 

Αναθζτουςα Αρχή  

Το Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ) που εδρεφει ςτο Μαροφςι, 

οδόσ Αγράφων 3-5 15 123, Μαροφςι  και  το οποίο προκθρφςςει τον διαγωνιςμό αυτό.   

Τπηρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ   

Το Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ) που εδρεφει ςτο Μαροφςι, 

οδόσ Αγράφων 3-5 15 123 Μαροφςι.    

Αρμόδιοσ Τπηρεςίασ Διενζργειασ   

Το γραφείο Ρρομθκειϊν που παρζχει ςχετικζσ με το διαγωνιςμό πλθροφορίεσ. Τθλζφωνο  

επικοινωνίασ: 210 5212092, Fax: 210 5212091, email: Lekkas@keelpno.gr όλεσ τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ 10:00-16:00. 

Προκήρυξη  

Θ παροφςα προκιρυξθ που αποτελείται από το Μζροσ Α: Γενικοί και ειδικοί Προι, το Μζροσ 

Β: Αντικείμενο - περιγραφι του ζργου του αναδόχου, Μζροσ Γ: Αξιολόγθςθ προςφορϊν, 

Μζροσ Δ: Υποδείγματα  

Ζργο   

Θ παροχι υπθρεςιϊν, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο Μζροσ Β τθσ παροφςθσ.  

Επιτροπή Διενζργειασ και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμοφ  

Το αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο 

λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των 

ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ.   

Προςφζρων  

Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί 

που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό και υποβάλλουν προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ 

ςφμβαςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι.   
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Εκπρόςωποσ  

Ο υπογράφων τθν προςφορά - ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο 

τον προςφζροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του προςφζροντα, ι 

πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από τον προςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.   

Αντίκλητοσ  

Το πρόςωπο που ο προςφζρων με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ 

ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, 

fax κ.λπ.), ορίηει ςαν υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ με τον προςφζροντα. 

Ανάδοχοσ   

Ο προςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει ςφμβαςθ με τθν ανακζτουςα αρχι, 

ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτθν παροφςα.   

Κατακφρωςη   

Θ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ υλοποίθςθ του ζργου 

ςτον ανάδοχο.   

φμβαςη  

Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και του αναδόχου, θ οποία 

καταρτίηεται μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ. Θ γλϊςςα τθσ είναι θ ελλθνικι. Θ 

παροφςα προκιρυξθ, τα ζντυπα τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ και θ ςφμβαςθ 

είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Πλα τα δικαιολογθτικά και οι προςφορζσ των 

διαγωνιηομζνων/υποψθφίων αναδόχων που κα υποβλθκοφν κα είναι υποχρεωτικά 

ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.   

υμβατικά τεφχη  

Το τεφχοσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ με τον ανάδοχο του ζργου και όλα 

τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ: 

α. τθ ςφμβαςθ, β. τθ προκιρυξθ και το τεφχοσ με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ, γ. τθν 

οικονομικι προςφορά του αναδόχου και δ. τθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου.  

Προχπολογιςμόσ   

Θ εκτιμϊμενθ από τθν ανακζτουςα αρχι ωσ πικανι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ των 

προκθρυςςόμενων υπθρεςιϊν.  

υμβατικό Σίμημα   

Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί το ζργο.  

 



Επιτροπή Παρακολοφθηςησ και Παραλαβήσ  

Συλλογικό όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για τθν 

παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι του ζργου τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ, μζςα ςτον 

κακοριηόμενο από αυτιν χρόνο.   

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

 Θ μεταφορά υλικϊν λιψθσ βιολογικϊν κλινικϊν δειγμάτων γρίπθσ (φιαλίδια με 
υλικό ςυντιρθςθσ των δειγμάτων και ςτειλεοί) και υλικϊν 
ςυςκευαςίασ/μεταφοράσ δειγμάτων (ςυςτατικά μζρθ τριπλοφ κουτιοφ, φελιηολζνια 
ψυγεία, παγοκφςτεσ) από το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. προσ τουσ ιατροφσ του Δικτφου 
Ραρατθρθτϊν Νοςθρότθτασ ςτθν Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ (ςφςτθμα 
sentinel) του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ (ιατροί κζντρων υγείασ και ιατροί μονάδων υγείασ ΡΕΔΥ-
πρϊθν μονάδεσ υγείασ ΕΟΡΥΥ ςε επιλεγμζνα ςθμεία ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα)  

 

 Θ μεταφορά βιολογικϊν κλινικϊν δειγμάτων (όπωσ ολικοφ αίματοσ, οροφ, 
εγκεφαλονωτιαίου υγροφ, ρινοφαρυγγικϊν επιχριςμάτων/εκπλυμάτων, οφρων κλπ) 
και περιβαλλοντικϊν δειγμάτων (όπωσ λφματα 1,5 lt, υπόγεια φδατα, νερό, τρόφιμα 
κλπ) με ςυνκικεσ κατάλλθλεσ από Μονάδεσ Υγείασ, Κζντρα Φιλοξενίασ Ρροςφφγων 
(ΚΦΡ), ι ςθμεία τθσ χϊρασ, για τα οποία κα ενθμερϊνεται θ εταιρεία από το 
προςωπικό του Τμιματοσ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Ραρζμβαςθσ του 
ΚΕΕΛΡΝΟ, προσ τα Εργαςτιρια / Κζντρα αναφοράσ ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ.   
 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

 Θ ανάδοχοσ εταιρεία κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με τισ διεκνείσ 
προδιαγραφζσ για τθ μεταφορά βιολογικϊν δειγμάτων βάςει τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ (Ρ.Ο.Υ. “Blood Cold Chain”, ADR 1999 με τισ ανά διετία ανακεωριςεισ 
του, 94/55/ΕΚ με τισ ανακεωριςεισ του, 2002/98/ΕΚ, 2004/33/ΕΚ, ΦΕΚ509/2000, 
ΦΕΚ1350/2000, ΦΕΚ 781Β/2000, Ν3534/2007, Α3/31882/2540/31-05-07 του 
Υπουργείου Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, Γενικισ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν, 
Τμιματοσ Οδικϊν Μεταφορϊν) και με απόλυτθ ςυνζπεια και αξιοπιςτία ςτθν 
τιρθςθ όλων των απαιτοφμενων ςυνκθκϊν μεταφοράσ. 

 Θ ανάδοχοσ εταιρεία κα πρζπει να διακζτει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθ μεταφορά 
βιολογικοφ υλικοφ, εξειδικευμζνο προςωπικό και πιςτοποιθμζνο εξοπλιςμό. 

 Θ ανάδοχοσ εταιρεία κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ ISO για τθ μεταφορά 
μολυςματικϊν ουςιϊν που ανικουν ςτθν κατθγορία Β, UN αρικμ. 3373  



 Θ ανάδοχοσ εταιρεία κα πρζπει να αςφαλίηει τα είδθ που μεταφζρει για 
οποιαδιποτε φκορά ι αλλοίωςθ και να φζρει αποκλειςτικά τθν ευκφνθ για κάκε 
ηθμιά που τυχόν υποςτεί το βιολογικό υλικό κατά τθ μεταφορά του. 

 Θ ανάδοχοσ εταιρεία κα πρζπει να τθρεί τουσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ του 
προςωπικοφ, του οχιματοσ και του εξοπλιςμοφ. 

 Θ μεταφορά των δειγμάτων κα πρζπει να γίνεται με αυτοκίνθτα με ςτακερι 
κερμοκραςία, πιςτοποιθμζνα και ελεγχόμενα δορυφορικά από τθν εταιρεία κακ’ 
όλθ τθν διενζργεια των αποςτολϊν κακϊσ και να ςυνοδεφεται από ςυγκεκριμζνα 
ζγγραφα μεταφοράσ. 

 Θ ανάδοχοσ εταιρεία κα πρζπει να παρζχει ςτο ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. τα απαραίτθτα υλικά 

για τθ ςυςκευαςία και μεταφορά των δειγμάτων γρίπθσ, κακϊσ οι άδειεσ 

ςυςκευαςίεσ μετά τθν παράδοςθ των δειγμάτων ςτα Εργαςτιρια / Κζντρα 

Αναφοράσ κα πρζπει να επιςτρζφονται από τθν εταιρεία ςτουσ ιατροφσ του 

Δικτφου Ραρατθρθτϊν Νοςθρότθτασ ςτθν Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ (ςφςτθμα 

sentinel) του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ (ιατροί κζντρων υγείασ και ιατροί μονάδων υγείασ ΡΕΔΥ-

πρϊθν μονάδεσ υγείασ ΕΟΡΥΥ ςε επιλεγμζνα ςθμεία ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα), οι 

οποίοι τισ κρατοφν για να είναι διακζςιμεσ για τθν επόμενθ δειγματολθψία. 

 Θ ανάδοχοσ εταιρεία κα πρζπει να διακζτει τα απαραίτθτα υλικά (όπωσ ιςοκερμικό 

ψυγείο, παγοκφςτεισ κλπ) για τθ ςυςκευαςία και μεταφορά των υπόλοιπων 

βιολογικϊν ι/και περιβαλλοντικϊν δειγμάτων. 

 Θ ενθμζρωςθ τθσ αναδόχου εταιρείασ ςχετικά με το εάν, και κατά πόςον, υπάρχουν 

δείγματα προσ μεταφορά, κα γίνεται από το προςωπικό που απαςχολείται ςτο 

Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Ραρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΡΝΟ. 

 Σε περιπτϊςεισ που υπάρχει ςτάςθ εργαςίασ, απεργία ι δυςμενείσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ, που κακιςτοφν αδφνατθ τθν παραλαβι των λυμάτων και τθν παράδοςι 
τουσ ςτουσ προβλεπόμενουσ χρόνουσ, θ ανάδοχοσ εταιρεία κα πρζπει να ζχει τθ 
δυνατότθτα να κάνει τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να διατθρθκοφν οι ςυνκικεσ 
μεταφοράσ των δειγμάτων π.χ. ψυχρι αλυςίδα, τοποκζτθςθ των δειγμάτων ςε 
ψυγεία, αλλαγι παγοκφςτεων και ότι άλλο χρειαςτεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



υςκευαςία – Μεταφορά (ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ) 

 

 Τα φιαλίδια με το υλικό ςυντιρθςθσ και μεταφοράσ κλινικϊν δειγμάτων για ζλεγχο 

γρίπθσ, με τα οποία κα εφοδιάηονται ανάλογα με τισ ανάγκεσ οι ιατροί του δικτφου 

sentinel, πρζπει να διατθροφνται: 

 

- για το δίκτυο ςθμείων τθσ Β. Ελλάδοσ ςτθ ςυντιρθςθ (+4οC),  

- για το δίκτυο ςθμείων τθσ Ν. Ελλάδοσ ςτθν κατάψυξθ (-20οC).  

 

 Τα λθφκζντα κλινικά δείγματα γρίπθσ δφνανται να διατθρθκοφν μζχρι τθ μεταφορά 

τουσ ςτα εργαςτιρια αναφοράσ, ςτο κοινό ψυγείο, ςτθ ςυντιρθςθ (+4oC), ζωσ τρία  

24ωρα μετά τθ δειγματολθψία. Είναι λοιπόν απαραίτθτο, λόγω τθσ ευπάκειασ των 

δειγμάτων, θ παράδοςθ ςτα Εργαςτιρια / Κζντρα αναφοράσ γρίπθσ να εκτελείται 

εντόσ τριϊν 24ϊρων το αργότερο από τθ λιψθ τουσ, και ςε θμζρεσ και ϊρεσ 

κατάλλθλεσ για να γίνει θ επεξεργαςία τουσ από τα Εργαςτιρια / Κζντρα αναφοράσ. 

 

 Τα βιολογικά δείγματα αποςτζλλονται –ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ- ςε 
ςυνκικεσ ψφξθσ και ελεγχόμενθσ ςτακερισ κερμοκραςίασ 2-6° C, ψυχρισ 
αλυςίδασ, π.χ. μζςα ςε ψυγεία ι  με τθν τοποκζτθςθ 1-2 παγοκφςτεων ςτο 
πακζτο/κουτί, και παραδίδονται εντόσ 24 ωρϊν από τθν παραλαβι τουσ ςτα 
Εργαςτιρια / Κζντρα Αναφοράσ. Τα φιαλίδια μεταφοράσ πρζπει να κλείνονται καλά 
με πϊμα, οφτωσ ϊςτε να μθν διαφφγει το υλικό κατά τθ μεταφορά του δείγματοσ 

 

 

 Τα περιβαλλοντικά δείγματα πρζπει να μεταφερκοφν  –ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ- ςε ςυνκικεσ ψφξθσ και ελεγχόμενθσ ςτακερισ κερμοκραςίασ 5±3° C, 

ψυχρισ αλυςίδασ, π.χ. μζςα ςε ψυγεία ι  με τθν τοποκζτθςθ 1-2 παγοκφςτεων ςτο 

πακζτο/κουτί, εντόσ 24 ωρϊν προσ τα Εργαςτιρια / Κζντρα Αναφοράσ.  Τα  

περιβαλλοντικά δείγματα λυμάτων πρζπει να μεταφερκοφν ςε ςυνκικεσ ψφξθσ και 

ελεγχόμενθσ ςτακερισ κερμοκραςίασ 0-4° C, ψυχρισ αλυςίδασ, π.χ. μζςα ςε 

ψυγεία ι  με τθν τοποκζτθςθ 1-2 παγοκφςτεων ςτο πακζτο/κουτί, εντόσ 24 ωρϊν 

προσ τα Εργαςτιρια / Κζντρα Αναφοράσ. Επιςυνάπτεται πίνακασ  όπου 

παρουςιάηονται οι Ορκζσ ςυνκικεσ μεταφοράσ δειγμάτων προσ τα Εργαςτιρια / 

Κζντρα Αναφοράσ κακϊσ και εγκφκλιοσ του Υπουργείου Υγείασ (ΑΔΑ:ΒΕΙΚΘ-7ΩΨ). 

 

 Θ μεταφορά των βιολογικϊν και περιβαλλοντικϊν δειγμάτων  γίνεται με ειδικό 

δοχείο μεταφοράσ (τριπλό κουτί), (παράρτθμα) 

 

 



Παράρτημα: Σριπλό κουτί - Περιγραφή 

 

 

Αρχική ςυςκευαςία (ή κφρια ςυςκευαςία) 

Υδατοςτεγζσ δοχείο/ φιαλίδιο με ετικζτα, που περιορίηει κάκε διαρροι και περιζχει το 

δείγμα (π.χ. φιαλίδιο με ορό και ελαςτικό πϊμα ι φιαλίδιο με ΕΝΥ και ειδικό πϊμα). 

ημείωςη: Για περιςςότερα από ζνα δείγματα, κάκε φιαλίδιο κα πρζπει να είναι τυλιγμζνο 

μεμονωμζνα με απορροφθτικό υλικό για να μθ ςπάςει κατά τθ μεταφορά. 

 

Δεφτερη ςυςκευαςία (ή επικουρική ςυςκευαςία) 

1. Απορροφθτικό υλικό που περικλείει τθν αρχικι ςυςκευαςία δθλ. το υδατοςτεγζσ δοχείο 
που περιζχει το δείγμα. 

2. Υδατοςτεγζσ ανκεκτικό δοχείο που περιορίηει κάκε διαρροι και εςωκλείει τθν αρχικι 
ςυςκευαςία. 

 

Σελική ςυςκευαςία (ή εξωτερική ςυςκευαςία) 

Δοχείο/κουτί που περιλαμβάνει τθ δεφτερθ ςυςκευαςία και προςτατεφει το περιεχόμενο 

από επιρροζσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (φυςικι καταςτροφι, νερό). Θ τελικι 

ςυςκευαςία κα πρζπει να είναι υδατοςτεγισ ςτισ περιπτϊςεισ που χρειάηεται για τθ 

μεταφορά του δείγματοσ υγρόσ πάγοσ.  

Θ τελικι ςυςκευαςία κα πρζπει να φζρει ετικζτα κινδφνου για μολυςματικά υλικά 

(Biohazard), ιδιαίτερα όταν πρόκειται να γίνει μεταφορά με μζςα ςυγκοινωνίασ (αεροπλάνο, 

πλοίο κλπ), κακϊσ και ειδικι ετικζτα προςανατολιςμοφ ςυςκευαςίασ. 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ορίηεται ςτο ποςό των  τριάντα δφο χιλιάδων ευρϊ 

(32.000,00 €) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.  

ΑΡΘΡΟ 4ο   

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Θ αμοιβι του αναδόχου κα καταβάλλεται εντόσ δφο (2) μθνϊν, με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ 

τιμολογίου από τον ανάδοχο, υπό τον όρο ότι θ παροχι των υπθρεςιϊν κα γίνει ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα από τθν ςφμβαςθ. Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των 

νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  Στθν αμοιβι του 

αναδόχου, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ.  

ΑΡΘΡΟ 5ο   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Θ διάρκεια του ζργου ορίηεται ςε ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 

ενζργειεσ του ζργου που του ανατίκενται ςτθ βάςθ τθσ Σφμβαςθσ με τθν προςικουςα 

επιμζλεια και τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν θκϊν. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτελζχθ με εμπειρία τα οποία κα οριςτοφν ωσ 

υπεφκυνα ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, για το ςφνολο των υπθρεςιϊν, που αποτελοφν 

αντικείμενο τθσ παροφςασ. 

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε υπθρεςία τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ και άλλον αρμόδιο φορζα, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ 

αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του 

οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν ανακζτουςα αρχι αναφορζσ, 

πλθροφορίεσ και ςτοιχεία ςχετικά με το αντικείμενο του Ζργου. 

5. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να κεωρεί κάκε πλθροφορία, που 

λαμβάνει από τθν ανακζτουςα αρχι, ωσ εμπιςτευτικι και να μθν τθ χρθςιμοποιεί ι 

αποκαλφπτει ςε άλλα πρόςωπα (πλθν των υπαλλιλων του και αυτό μόνο ςτο βακμό που 

είναι αναγκαίο για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 

ςυγκατάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 



6. Ο ανάδοχοσ ρθτϊσ ευκφνεται, για κάκε ενζργεια υπαλλιλων του, τυχόν 

υπεργολάβων του ι ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων ι προςκτθκζντων αυτοφ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε, που κα χρθςιμοποιθκοφν από αυτόν 

για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει ι κατά τθν άςκθςθ των 

δικαιωμάτων που του χορθγοφνται με τθν Σφμβαςθ, κακϊσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ 

υποχρεϊςεισ. 

7. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το προςωπικό που απαςχολεί, 

ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα Αςφαλιςτικι Νομοκεςία. 

8. Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ 

τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν 

εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι 

ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν:  

(α) Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ, ι κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

που ζχουν ςυναφείσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ με τισ προκθρυςςόμενεσ υπθρεςίεσ.  

(β) Ενϊςεισ / Κοινοπραξίεσ των ανωτζρω (α) που υποβάλλουν κοινι Ρροςφορά, εφόςον 

πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ.  

(γ) Συνεταιριςμοί. Οι Ενϊςεισ και οι Κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν 

οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν τθν Ρροςφορά. Θ επιλεγείςα Ζνωςθ ι 

Κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει αυτό, εάν κατακυρωκεί ςε αυτιν θ ςφμβαςθ, εφόςον 

θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

Επιπλζον ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει τον κατάλλθλο υλικοτεχνικό εξοπλιςμό, 

αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εναςχόλθςθ, προςωπικό με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και 

τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο του ζργου, όπωσ αυτό εξειδικεφεται ςτθν 

παροφςα πρόςκλθςθ, ϊςτε να ανταπεξζλκει επιτυχϊσ ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ 

Ζργου.   

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να τεκμθριϊςει όλα τα παραπάνω με νομιμοποιθτικά 

ζγγραφα, κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ, που κα προςκομίςει 

κατά τθν κατάκεςθ του φακζλου του.    

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι υποψιφιοι υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςτον διαγωνιςμό: αποςτζλλοντάσ τθν 
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ΕΛΤΑ, είτε αποςτζλλοντάσ τθν ταχυδρομικά με 
ιδιωτικό ταχυδρομείο (courrier), είτε κατακζτοντάσ τθν με ειδικό προσ τοφτο 
εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ, είτε κατακζτοντάσ τθν αυτοπροςϊπωσ. Βαςικι 
προχπόκεςθ των ανωτζρω είναι ότι θ προςφορά να ζχει ιδθ παραλθφκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, το αργότερο μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των 
προςφορϊν, ιτοι μζχρι τθ Δευτζρα 14 Νοεμβρίου 2016, ϊρα 14:00, ςτο ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., ςτθ 
διεφκυνςθ Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 151 23, Μαροφςι. 

Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται:  

(α) Ρροςφορζσ που αποςτζλλονται με FAX ι e-mail.  

(β) Ρροςφορζσ που κατατζκθκαν εκπρόκεςμα.  

Οι προςφορζσ που κρίνονται από τθν Επιτροπι απορριπτζεσ, κα καταχωρθκοφν ςε ςχετικό 

πρακτικό τθσ Επιτροπισ.  

Οι προςφορζσ πρζπει: 

 να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τουσ τεχνικοφσ όρουσ, που 

αναφζρονται ςτθν προςφορά και μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

 να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν ξζςματα, παράτυπεσ διορκϊςεισ, 

ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ, κλπ. κα πρζπει να είναι με τα ίδια ςτοιχεία 

εκτυπωτικισ μθχανισ και μονογραμμζνεσ από τον διαγωνιηόμενο, θ δε αρμόδια 

επιτροπι κατά τον ζλεγχο κα μονογράψει τισ διορκϊςεισ, προςκικεσ, κλπ. και 

γενικά κα επιβεβαιϊςει ότι αυτζσ ζγιναν πριν τθν αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ. 

 Οι προςφορζσ πρζπει να υποβλθκοφν μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δφο 

(2) αντίγραφα. Σε ζνα από τα δφο αντίγραφα και ςε κάκε ςελίδα αυτοφ, που κα 

είναι μονογραμμζνθ, κα γράφεται θ  λζξθ ¨ΡΩΤΟΤΥΡΟ¨ και αυτό κα είναι 

επικρατζςτερο του άλλου αντιτφπου, ςε περίπτωςθ διαφοράσ μεταξφ τουσ. 

Ο ενιαίοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ πρζπει απαραίτθτα να φζρει τθν ΕΡΩΝΥΜΙΑ και τθ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ του Διαγωνιηόμενου και να γράφει ευκρινϊσ τισ ενδείξεισ:  

α.  "ΡΟΣΟΧΘ - ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ" με κεφαλαία 

γράμματα  

β.  H λζξθ "ΡΟΣΦΟΑ" με κεφαλαία γράμματα  

γ.  Αφορά: Ρρόχειρο διαγωνιςμό για τθν «Υποβολι προςφορϊν για υπθρεςίεσ μεταφοράσ                   

κλινικϊν και περιβαλλοντολογικϊν δειγμάτων» 

 

 



Ο ΕΝΙΑΙΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :   

Τουσ δφο παρακάτω ανεξάρτθτουσ και ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ :  

Α. ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΟ Φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ- ΤΕΧΝΙΚΘ 

ΡΟΣΦΟΑ» που κα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο) :  

1. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986/Αϋ 75), ςτθν οποία να αναφζρουν ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 

επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ και δεν τελοφν ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με 

βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ. 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986/Αϋ 75), ςτθν οποία: 

 Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ. 

 Να αναφζρουν ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και επίςθσ δεν τελοφν ςε διαδικαςία 

κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. 

 Πτι είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ. 

 Να αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ 

των δικαιολογθτικϊν από τα οποία κα προκφπτουν τα προαναφερόμενα. 

3. Ραρουςίαςθ του υποψθφίου αναδόχου ςτθν οποία μεταξφ των άλλων κα περιγράφεται 

θ υποδομι του, το πελατολόγιο του, ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν του τθσ τελευταίασ 

τριετίασ κ.λ.π.  

4. Τα ηθτοφμενα ςτο Άρκρο 8 δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ 

του υποψθφίου αναδόχου  

5. Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ (πρωτότυπο και αντίγραφο), τα οποία 

περιλαμβάνουν τθν πρόταςθ υλοποίθςθσ του ζργου. 

Β. ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΟ Φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», ο οποίοσ κα 

περιλαμβάνει τα οικονομικά ςτοιχεία, (πρωτότυπο και αντίγραφο). 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για εκατόν είκοςι θμζρεσ 

(120) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ κατάκεςισ τουσ.  

Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ωσ   

απαράδεκτθ.  

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 

Ειδικότερα ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με όρουσ τθσ διακιρυξθσ θ προκεςμία είναι τρείσ (3) θμζρεσ από τθν 

ανάρτθςθ τθσ προκιρυξθσ.   

Σε κάκε περίπτωςθ που ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερόμενουσ οι ωσ άνω ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ, αυτζσ δίνονται το αργότερο εντόσ τριϊν (3) θμερϊν πριν από τθν θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν. 

Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ 

απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Α. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν (δθμόςια) ςτα γραφεία του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. (ΑΓΑΦΩΝ 3-5, 151 23 ΜΑΟΥΣΙ) 

παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. 

Οι δικαιοφμενοι που παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 

λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό.  

Θ αποςφράγιςθ κάκε προςφοράσ γίνεται με τθν  παρακάτω διαδικαςία : 

 Αποςφραγίηεται ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ τθσ τεχνικισ και 

οικονομικισ προςφοράσ και μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία των 

φακζλων τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ (εκτόσ των τεχνικϊν φυλλαδίων).  

 Μετά τθν αποςφράγιςθ των φακζλων θ επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ κα 

προβεί ςε αξιολόγθςθ τόςο τθσ τεχνικισ όςο και τθσ οικονομικισ προςφοράσ και κα 

ςυνταχκεί το ςχετικό πρακτικό. 

Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προκιρυξθσ, μετά από αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του αρμοδίου για 

τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων οργάνου. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ 

εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, επίςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από 

γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 

 

 

 

 



Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

B.1 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ελζγχει τθν 

ορκότθτα και τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβλθκεί κακϊσ και των 

εγγυιςεων ςυμμετοχισ. Επίςθσ ςε αυτό το ςτάδιο κρίνεται και θ ικανοποίθςθ των 

κριτθρίων τεχνικισ και χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ των υποψθφίων, (ελάχιςτεσ 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ). Επίςθσ ςτο ςτάδιο αυτό κα γίνει αξιολόγθςθ των τεχνικϊν 

προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν 

αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν.  Κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν 

προςφορϊν, οι προςφζροντεσ είναι υποχρεωμζνοι, εφόςον τουσ ηθτθκεί από τθν Επιτροπι, 

να πραγματοποιιςουν παρουςίαςθ του ζργου και των προτάςεων τουσ ςε ςυγκεκριμζνθ 

θμζρα και ϊρα που κα τουσ ανακοινωκεί εγγράφωσ από τθν Επιτροπι.  

Β.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ  

Για τισ ανάγκεσ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων 

του Διαγωνιςμοφ κα ελζγξει το περιεχόμενο των οικονομικϊν προςφορϊν προκειμζνου να 

διαπιςτϊςει τον βακμό ςτον οποίο ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ.    

Θ αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι για τισ υπθρεςίεσ που 

αποτελοφν αντικείμενο του παρόντοσ, εκ των ςυμμετεχόντων των οποίων οι προςφορζσ 

τουσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ που επιςυνάπτονται,  

Θ επιτροπι ςτθ ςυνζχεια κα υποβάλλει, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, εντόσ τριϊν 

θμερϊν το πρακτικό  αξιολόγθςθσ ςτθν Διοίκθςθ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ..  

Πςοι από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ επικυμοφν, μποροφν να πλθροφορθκοφν το 

περιεχόμενο των άλλων προςφορϊν. Θ εξζταςθ των προςφορϊν κα γίνει χωρίσ 

απομάκρυνςι τουσ από το χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και χωρίσ να επιτρζπεται θ 

φωτοαντιγραφι.   

ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει ι να επαναλάβει τον Διαγωνιςμό 

ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ: για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν 

παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ, εάν το αποτζλεςμα τθσ 

διαδικαςίασ κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό, εάν ο ανταγωνιςμόσ υπιρξε 

ανεπαρκισ ι εάν υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ότι ζγινε ςυνεννόθςθ των Διαγωνιηομζνων 

προσ αποφυγι πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ, εάν υπιρξε αλλαγι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με 

το υπό ανάκεςθ ζργο. Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι δεν κα 

ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο. 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν, με βεβαίωςθ παραλαβισ, οφείλει να υποβάλει, ςε 

ςφραγιςμζνο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω ζγγραφα ι δικαιολογθτικά, τα οποία 

αποςφραγίηονται και ελζγχονται: 

Α. Τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά κατά περίπτωςθ. 

Αναλυτικότερα:  

1. Οι Ζλληνεσ πολίτεσ:  

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα ακόλουκα αδικιματα: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 

29.1.1998, ςελ. 1).   

 δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 

31.12.1998, ςελ. 2).   

 απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, 

ςελ. 48).  

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 

τθσ οδθγίασ 91/308/ EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων 

από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία 

τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76), θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 

2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 173/1995) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 

305/2005).  

 Υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 

χρεωκοπία.   

β. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο 

να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία 

κιρυξθσ πτϊχευςθσ.   

γ. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ 



τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 

περιπτϊςεων βϋ και γϋ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που 

είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.   

δ. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ 

εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν 

επίδοςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.   

2. Οι αλλοδαποί: 

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι 

δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, 

πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο 

από τα αδικιματα τθσ, όπωσ αυτά εξειδικεφονται ανωτζρω ςτθν παροφςα παράγραφο, 

υπό ςτοιχ. Α.1.αϋ.   

β.  Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ 

χϊρασ  

εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και επίςθσ 

δε τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.   

γ. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ( κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ.  

Για τθν διαπίςτωςθ των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ είναι 

αςφαλιςμζνοι οι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ απαςχολοφμενοι ςτθν επιχείρθςθ 

του ςυμμετζχοντοσ αλλοδαποφ, προςκομίηονται  α) κατάςταςθ του ςυνόλου του 

προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα, κεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι και β) 

υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι 

ςυμβολαιογράφου ι άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ όπου ζχει τθν ζδρα τθσ θ 

επιχείρθςι του, με τθν οποία κα δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ 

είναι αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ς’ αυτιν. Θ διλωςθ αυτι υποβάλλεται μαηί με 

τα λοιπά πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου. 

δ. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε 

ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.   



3. Σα νομικά πρόςωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ ι τουσ  

αλλοδαποφσ, αντίςτοιχα.   

β. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο 

να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει, ι ότι δεν ζχει κατατεκεί αίτθςθ ςυνδιαλλαγισ, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία 

ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόςωπα).   

γ. Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ 

διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο 

για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο 

ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το 

οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ 

δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα, όπωσ αυτά εξειδικεφονται ανωτζρω 

ςτθν παροφςα παράγραφο, υπό ςτοιχ. Α.1.αϋ.   

4. Οι υνεταιριςμοί: 

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι 

δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, 

πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα, όπωσ αυτά 

εξειδικεφονται ανωτζρω ςτθν παροφςα παράγραφο, υπό ςτοιχ. Α.1.αϋ. 

β. Τα δικαιολογθτικά β και γ τθσ περίπτωςθσ 1 τθσ παρ. 1.2.Α ,εφόςον πρόκειται για  

θμεδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ και τθσ περίπτωςθσ 2 τθσ παρ. 1.2. Α τθσ παροφςασ, 

εφόςον πρόκειται για αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ, αντίςτοιχα,   

γ. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.  

5. Οι ενϊςεισ ή κοινοπραξίεσ προμηθευτϊν που υποβάλλουν κοινή προςφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει 

ςτθν ζνωςθ. 

Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ 

περιπτϊςεισ, δφνανται να αντικαταςτακοφν αυτά από υπεφκυνθ διλωςθ του υπόχρεου 

προσ υποβολι του δικαιολογθτικοφ, θ οποία γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ. Στθν κατά τα 



άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω 

νομικζσ καταςτάςεισ. Θ υποχρζωςθ αυτι αφορά όλεσ τισ πιο πάνω κατθγορίεσ 

υποψθφίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον 

επιλεγζντα από τθν ανακζτουςα αρχι. Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ 

καταρτίηεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του εγγράφου τθσ ςφμβαςθσ, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθ μόλισ κλθκεί από 

τον ανάδοχο, προςκομίηοντασ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ αρνθκεί να 

υπογράψει εμπρόκεςμα τθ ςφμβαςθ ι να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν τεφχοσ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα 

οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο 

διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει 

αυτοδικαίωσ υπζρ του Δθμοςίου. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ςυγκεκριμζνοσ 

διαγωνιηόμενοσ βαρφνεται και με τα ζξοδα διενζργειασ νζου διαγωνιςμοφ και γίνεται 

καταλογιςμόσ ςε βάροσ του αρνθκζντοσ να υπογράψει υποψθφίου, τθσ οικονομικισ 

διαφοράσ που τυχόν προκφπτει εάν τελικά θ ανακζτουςα αρχι προκρίνει αυτι τθ λφςθ.   

Οι παραπάνω κυρϊςεισ είναι ανεξάρτθτεσ από κάκε αξίωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

για κάκε κετικι ηθμιά τθσ, που προιλκε άμεςα ι ζμμεςα από τθν άρνθςθ του 

Αναδόχου να πραγματοποιιςει ζγκαιρα το ζργο που του κατακυρϊκθκε. Σε περίπτωςθ 

που ο μειοδότθσ ζχει υπογράψει τθ Σφμβαςθ και υπαναχωρεί ι δθλϊνει αδυναμία 

εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ι θ Ανακζτουςα Αρχι διαπιςτϊνει ςοβαρι αςυνζπεια ςτθν 

εκτζλεςθ των ςυμφωνθκζντων ι μθ ανταπόκριςθ μζςα ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ, 

ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, κθρφςςει τον μειοδότθ ζκπτωτο και του 

επιβάλλει ακροιςτικά ι διαηευκτικά τισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία 

κυρϊςεισ.   

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί, εάν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 

ςυμφωνιςουν προσ τοφτο εγγράφωσ, χωρίσ τροποποίθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων.   

Θ Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κα μπορεί αηθμίωσ να 

επιλζγει τθν προμικεια των περιγραφόμενων ςτθν παροφςα υπθρεςιϊν από άλλουσ 

προμθκευτζσ εφόςον κρίνεται κατά περίπτωςθ ότι αυτζσ είναι ςυμφερότερεσ από τισ 

υπθρεςίεσ του Αναδόχου. 

 



ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ ότι υπάρχει πλθμμελισ υλοποίθςθ του ζργου ςε οποιαδιποτε μορφι, θ Ανακζτουςα 

Αρχι ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει πλιρωσ τθ ςφμβαςθ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ.  

ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ' ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα 

περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει 

ςτθν Ανακζτουςα  Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακιςουν να ρυκμίηουν ςυναινετικά κάκε 

διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

ςφμβαςθσ. Κάκε διαφορά ι αμφιςβιτθςθ, που κα προκφψει μεταξφ του Αναδόχου και τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και κα αφορά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, κα επιλφεται από τα 

αρμόδια τακτικά Δικαςτιρια τθσ Ακινασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν αναλαμβάνει καμία 

υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε Αρχι και αυξιςεισ των 

κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λπ. Μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο 

Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει ςε οποιοδιποτε τρίτο τα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτι, χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ.  

ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, Ανάδοχοσ και Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να 

ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν 

διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφβαςεσ. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά 

δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ εφαρμοςτζο δε ∆ίκαιο είναι 

πάντοτε το Ελλθνικό.  

Για ό,τι άλλο δεν προβλζπεται από τθν παροφςα προκιρυξθ ιςχφουν οι διατάξεισ του 

νομικοφ πλαιςίου που διζπει το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

 

 

Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ 

  

αν. Καθηγητής Χειροσργικής 

Πρόεδρος Δ ΚΕΕΛΠΝΟ 

 


