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  ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ & 

ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) 

ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ  

  ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 

 

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΓΗΔΘΛΝΠ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΓιεθνΪρ ανοικηόρ διαγυνιζμόρ για ηην ππομΪθεια 

ΑνηιδπαζηηπΫυν Κικποβιολογικών εξεηΨζευν για ηον ποζοηικό 

πποζδιοπιζμό ηος ιού HIV – AIDS με ζςνοδό εξοπλιζμό 

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ - ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηεζλήο Αλνηθηφο 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά 

ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  09/04/2012 θαη ψξα 12:30 κ.κ.  

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΔΔΙΞΛΝ Αγξάθσλ 3-5, Καξνχζη Αηηηθήο, 

Ρ.Θ. 15123 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΥΛ Αληηδξαζηήξηα Κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ κε 

ζπλνδφ εμνπιηζκφ 

ΘΥΓΗΘΝΠ CPV 38000000  

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ  2.000.000,00 επξψ αλά έηνο, πιένλ ΦΞΑ 

ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ Δμεηάζεηο, ηεκάρηα, θιπ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα Α΄   

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Δλα (1) έηνο, κε δπλαηφηεηα ηζφρξνλεο 

παξάηαζεο.  

ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ  ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ Όπσο αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ ζεκείν ηεο 

παξνχζεο 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ Όπσο αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ ζεκείν ηεο 

παξνχζεο 

Καξνχζη, 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 
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ΔΙΑΣΗΠΡΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΡΚΖΚΑΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

Πχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ θάζε 

εξγαζηεξίνπ                 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ ΡΥΛ       

ΔΗΓΥΛ 

Νη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

θαη ηξίησλ λφκηκεο  θξαηήζεηο 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ 

ΠΡΖΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΞΗΠΖΚΥΛ 

ΔΘΓΝΠΔΥΛ ΡΥ Λ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ 

ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ 

15/02/2012 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ 

ΠΡΖΛ       ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ 

ΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 

17/02/2012 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ 

ΠΡΝΛ       ΖΚΔΟΖΠΗΝ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΞΝ 

17/02/2012 

 

Ρο ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Ριρ διαηΨξειρ, όπυρ ιζσύοςν: 

1.1 Ρνπ Λ. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε θνξέα σο Λ.Ξ.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ 

ηνλ πνπξγφ ηνπ ΘΑ 

1.2 Ρνπ Ξ.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο θνξέα 

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

Ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι.» 

1.4 Ρνπ Ξ.Γ. 407/93  «Δμαίξεζε απφ ην δεκφζην ηνκέα ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ 

Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.)» (ΦΔΘ 174/Α/93) 

1.5 Ρνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3370/2005 «Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 

δεκφζηαο γείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄176/11-7-2005) 
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1.6 Ρνπ Ξ.Γ. 238/1995 «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/95» (ΦΔΘ 

137/Α/95)» 

1.7 Ξεξί κε ππαγσγήο ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3580/2007 «Δπηηξνπή 

Ξξνκεζεηψλ γείαο…..θι.π». 

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

Θεθαιαίνπ, ΦΞΑ, ειεγθηηθέο πεξεζίεο/ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ θιπ» 

1.9 Ρνπ Λ. 2198/1994 (Φ.Δ.Θ. Α΄ 43/22-3-1994), θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 24 

(παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα  απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 

1.10 Ρνπ Λ. 2690/99 «Θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

1.11 Ρνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/16-3-2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ ‘πεξί ζπληνληζκνχ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ’, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο 

θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005» 

1.12 Ρνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» 

1.13 Ρνπ Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α/2010), «Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 

89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ 

Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

11εο Γεθεκβξίνπ 2007»  

1.14 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 

1.15 Ρνπ Ξ.Γ.166/2003 (ΦΔΘ 138/Α/5-6-2003) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 
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1.16 Ρνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο Λνεκβξίνπ 2007 

γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο (CPV) θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ 2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV. 

2. Ρηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.ΞΛΝ. πνπ ειήθζεζαλ θαηά : 

2.1 Ρελ 21ε ζπλεδξίαζε/21-8-08 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε «ν Θαλνληζκφο  Πχλαςεο  

Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ & Κειεηψλ (κε Ρερληθψλ) ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.» 

2.2 Ρελ 8ε ζπλεδξίαζε/16-5-2011 κε ηελ νπνία ζπζηήζεθε επηηξνπή γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

2.3 Ρελ 10ε ζπλεδξίαζε/27-6-2011 κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε λα ηεζνχλ ζε 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε νη πξνηαζείζεο πξνδηαγξαθέο 

2.4 Ρελ 12ε ζπλεδξίαζε/5-9-2011 κε ηελ νπνία ζπκπιεξψζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε δηαβνχιεπζε. 

2.5 Ρελ 15ε ζπλεδξίαζε/29-11-2011 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

Γηεζλή αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζε επξψ, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

γηα ηελ πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ Κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ  

γηα ηηο αλάγθεο ησλ Δξγαζηεξίσλ – Θέληξσλ Αλαθνξάο HIV- AIDS ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ. 

1. Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

2.000.000,00 € αλά έηνο Πχκβαζεο, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.  

2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ θαη πξνδηαγξαθέο,  γίλεηαη ζην 

παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο.  
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3. Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί φξνη, 

εηδηθνί φξνη, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

4. Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαιπθζεί απφ 

πηζηψζεηο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. 

5. Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία πελήληα δχν (52) εκεξψλ 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκέξα ηεο ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ζηελ 

πεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Ξ.Γ.60/2007 ΘΔΦ. Β’ 

Αξζ.32, παξ.5) 

6. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 09/04/2012, εκέξα Γεπηέξα 

θαη ψξα 12:30 κ.κ. θαη ηφπνο ην επί ηεο νδνχ Αγξάθσλ 3-5, Καξνχζη, θηίξην ηνπ 

ΘΔΔΙΞΛΝ φπνπ ζηεγάδεηαη ε Γηνίθεζε απηνχ.  

7. Νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ην αξγφηεξν έσο ηηο 12.00 κ. ηεο εκέξαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ 09/04/2012, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12:00 κ. 

8. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ 

πεξεζία κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

9. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ 

φξγαλν (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσλη-

ζκνχ [εθεμήο: «Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ»]) φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην 

άξζξν 7ν ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄ (γεληθνί φξνη δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ). 

10. Θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο 

ή εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ 

παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  

11. Ξιεξσκή: H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 

ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζεο. 

12. Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ 

αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο: 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 
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γ) Ππλεηαηξηζκνί. 

 Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη 

λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζ’ απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ, θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., ε πεξηβνιή νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

13. Θαηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΩΛ ΞΟΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ   ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄  

2 ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 

3 ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 

4 ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 

5 ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ 

6 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ΄ 

7 ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΝΙΩΛ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε΄ 

8 ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑΡΝΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ζ’ 

14. Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνχλ εγθαίξσο ηα ζρεηηθά 

κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή 

απνζηέιινληαη ζ’ απηνχο κέζα ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο. Πε πεξηπηψζεηο επείγνληνο ε πξνζεζκία απηή κπνξεί λα 

ζπληκεζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο. 

15. Αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ρξφλν κηθξφηεξν 

ησλ έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 

εμεηάδνληαη κφλνλ εάλ ε πεξεζία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζεη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν εληφο ηνπ ελαπνκέλνληνο ρξφλνπ. 

16. Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε:  
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1. Πην Ρεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Θπβέξλεζεο, ηελ 15/02/2012 

2. Πηηο εθεκεξίδεο: 

ΖΚΔΟΖΠΗΑ  

ΘΔΟΓΝΠ 

ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ 

17.  Ρν πιήξεο θείκελν θαη ε πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  ζ’ αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.keelpno.gr 

18. Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο βαξχλνπλ ην ΘΔ.EΙ.Ξ.ΛΝ. (Αλαζέηνπζα 

Αξρή). 

19. Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο ζα δηαηίζεληαη απφ ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. (Γξακκαηεία, 

Αγξάθσλ 3-5 Καξνχζη), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 12.00 κ. -14.00 κ.κ., 

ζηελ αλαθεξφκελε πην πάλσ δηεχζπλζε. 

20. Απφ ηε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, νη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ 

δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν απηήο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζην δηαδίθηπν (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.keelpno.gr). 
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ΑποηελεΫ αναπόζπαζηο ημΪμα ηηρ ΞποκΪπςξηρ απιθμ. 873//15-2-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΥΛ ΞΟΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 
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Ξεξηγξαθή 
Α. ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΚΔ 

ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ  2.000.000,00 € πιένλ ΦΞΑ, αλά έηνο Πχκβαζεο 

 

Διδικόηεπα: 

ΔΫδη Ξνζφηεηα Δπηκέξνπο 

πξνυπνινγηζκφο  

A.ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ ΑΛΗΣΛΔΠΖΠ   HIV 

(κέηξεζε ητθνχ θνξηίνπ) αλά έηoο  

 

15.000 αλά 

έηνο 

 

1.150.000,00 € 

Β. ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ 

Γηα ηελ αλίρλεπζε αληνρήο ζε HIV - I 

αζζελείο αλά έηoο 

1.800 αλά 

έηνο 

550.000,00 € 

Γ. ΠΛΝΓΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ Αλά 

Δξγαζηήξην 

 

1) Κίζζσζε εμνπιηζκνχ γηα ηε κέηξεζε ηνπ ητθνχ 

θνξηίνπ 

2) Κίζζσζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο 

αληνρήο 

1 x 

1 x 

45.000,00 € 

25.000,00 € 

 

Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εμεηάζεσλ (Α θαη Β 

θαηεγνξίαο) ή γηα ηελ θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία ζπλνδεπφκελε απφ ηελ θαηεγνξία Γ. 

 

Νη αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ πξνζδηνξηζζεί θαη΄ 

εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ, κε βάζε ηελ θαηαλάισζε ησλ εηδψλ θαηά ηα 

πξνεγνχκελα έηε. Ρν ΘΔΔΙΞΛΝ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαληιήζεη ηηο πνζφηεηεο 

απηέο, εθφζνλ ηνχην δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ, φπσο απηέο ζα 

δηακνξθσζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ελψ παξάιιεια δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

ηηο απμήζεη ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηνπ.  
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Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ Πποκήπςξηρ απιθμ.873//15-2-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ 
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Α.  ΝΚΑΓΑ                                                          

ΑναλςηΩρ                                                                ΠςνηελεζηΩρ  ΘπιηηπΫυν 

Α)  Ππκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.       

(Ξαξάξηεκα ΠΡ’ ηεο παξνχζαο) 

 

50 % 

 

Β)  Απιφηεηα ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ, 

χπαξμε ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο  ρεηξηζηή-νξγάλνπ, χπαξμε                 

ζπζηήκαηνο αζθαιείαο πξνζσπηθνχ  θαη πεξηβάιινληνο    

       

5 % 

 

ΑνηιδπαζηΪπια 

Α)   Ξνηφηεηα θαη πιήξεο ζπκβαηφηεηα κε ηα αληίζηνηρα 

φξγαλα (αλαιπηέο), αθξίβεηα, επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα ησλ  

απνηειεζκάησλ  

8 % 

 

Β)   Γηάξθεηα ρξήζεσο – ζπλζήθεο ζπληήξεζεο                                        
5% 

 

Γ)   Ππζθεπαζία (θαηαιιειφηεηα – ζεκάλζεηο ) 

 

 

2 % 

 

Πύνολο ΒαθμολογΫαρ Α΄ ΝΚΑΓΑΠ      

                             

           70% 

 

Β   ΝΚΑΓΑ 

 

Α) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ – Σεηξηζηψλ γηα ηνπο αλαιπηέο   

 
15 % 

Β) Δγγπήζεηο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά                                            

θαη εξγαζία γηα ηνπο αλαιπηέο 

 

10 % 
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Γ)  Αμηνπηζηία αληηπξνζψπνπ Διιάδνο, πξνεγνχκελε εκπεηξία 

ζηε δηάζεζε παξνκνίσλ αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαιπηψλ ζε 

άιια Ηδξχκαηα. Ξειαηνιφγην  

5 % 

Πύνολο ΒαθμολογΫαρ Β΄  ΝμΨδαρ.                            30 % 

Πύνολο Α΄ & Β΄ ΝμΨδαρ.                                         

 

100 % 
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Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ Πποκήπςξηρ απιθμ. 873//15-2-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Γ΄ 

 

 ΓΔΛIΘΝI ΝΟΝI ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
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Άπθπο 1o 

Ξπoζόvηα και δικαιoλoγηηικΨ ζςμμεηοσΪρ 

 

1.1. ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. Δληφο ηνπ θπξίνπ θαθέινπ ηνπνζεηείηαη επίζεο, πξναηξεηηθά, 

ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηνπ πξνζθέξνληνο, κε αληηθείκελν ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο 

ζην δηαγσληζκφ θαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε απηήο. 

Α.  ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα 

αλαθεξφκελα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθέξνληεο 

ππνβάιινπλ: 

1. Νι Έλληνερ πολΫηερ: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 14ν ηνπ 

παξφληνο παξαξηήκαηνο. Δθφζνλ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα 

ηκήκαηα ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ή γηα νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα είδε 

θαη θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ε αληίζηνηρε επηκέξνπο πξνυπνινγηδφκελε 

δαπάλε, ε εγγπεηηθή επηζηνιή κπνξεί λα αθνξά κφλνλ ηα ηκήκαηα ή ηα 

είδε γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  

β. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: 

i) Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

ii) Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε α) γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, β) γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 
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ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, απ’ απηά πνπ νξίδνληαη ζηε 

δηαθήξπμε, ή γ) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 

απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο, φπσο φια απηά εμεηδηθεχνληαη 

θαησηέξσ, ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄, 

- δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 

- είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), θαζψο θαη 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο,  

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, πξνζδηνξίδνληάο ην 

ζαθψο, θαηά ηφπν θαη εηδηθή αξκνδηφηεηα, εθφζνλ ππάξρεη (π.ρ. 

Δπηκειεηήξην Ξηεξίαο, Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θ.ν.θ.) 

θαη  

- ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε 

θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 

απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 

iii) Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηεο 

παξ.1.2. άξζξν 1 ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 8 θαη 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.    

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε εκεξνκελία ηεο σο άλσ ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα 

ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε 

πνπ ε πξνζθνξά δελ θαηαηίζεηαη ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ηνλ ίδην ηνλ 

πξνζθέξνληα ή αληηπξφζσπφ ηνπ, σο εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ινγίδεηαη ε εκέξα απνζηνιήο ηεο, εθφζνλ απηή απνδεηθλχεηαη, αλάινγα 

κε ηνλ ηξφπν απνζηνιήο, κε απφδεημε θαηάζεζεο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο 

ζε ηαρπδξνκηθή ππεξεζία (άξζξν 10 παξ. 3 Θ.Γ.Γ.) ή κε απνδεηθηηθφ 

παξάδνζεο – παξαιαβήο επηρείξεζεο ηαρπκεηαθνξψλ (courier) ή κε 

θνξησηηθφ έγγξαθν κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο θ.ν.θ. Δίλαη επλφεην φηη, ζε 

θάζε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέξρεηαη ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

έσο ηε ιήμε ηεο νξηδφκελεο κε ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο.   
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γ. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 

αληηπξφζσπφ ηνπο. 

δ. Γήισζε ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη ν 

πξνκεζεπηήο. 

ε. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία 

λα δειψλεηαη: i) φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζήο ηνπο,  ii) φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζην 

δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, iii) φηη κέρξη 

ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο 

πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο 

έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  iv) φηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία 

πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη v) φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ 

απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. Ζ κε εθπιήξσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ππφ ζηνηρ. i, ii θαη iii αληαπνδεηθλχεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

Αξρή ή άιιν ππνςήθην κε ζρεηηθή ακεηάθιεηε απφθαζε δηθαζηηθήο αξρήο 

ή απφθαζε αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο, ε νπνία δελ ππφθεηηαη πιένλ ζε 

πξνζβνιή κε έλδηθα κέζα.  

ζη. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ δεηείηαη δείγκα κε 

ηε δηαθήξπμε.   

2. Νι αλλοδαποΫ: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε φζα  εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 14ν ηνπ παξφληνο 

παξαξηήκαηνο. Δθφζνλ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηκήκαηα ηεο 

δεηνχκελεο πνζφηεηαο ή γηα νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα είδε θαη 

θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ε αληίζηνηρε επηκέξνπο πξνυπνινγηδφκελε 

δαπάλε, ε εγγπεηηθή επηζηνιή κπνξεί λα αθνξά κφλνλ ηα ηκήκαηα ή ηα 

είδε γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. 
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β. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ζεψξεζε 

γλήζηνπ ππνγξαθήο, ε νπνία ζα έρεη ην πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη πην 

πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.β΄. 

γ. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 

εθπξφζσπφ ηνπο.  

δ. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνία ζα 

έρεη ην πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.δ. 

ε. Γήισζε ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη ν 

πξνκεζεπηήο. 

ζη. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.ζη΄, ηα νπνία 

εθαξκφδνληαη αλάινγα.  

δ. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ δεηείηαη δείγκα κε ηε 

δηαθήξπμε.   

3. Ρα voμικΨ ππόζυπα, ημεδαπΨ Ϊ αλλοδαπΨ: 

α. Όια ηα αλσηέξσ δηθαηoιoγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ A.1 θαη Α.2, θαηά 

πεξίπησζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη:  

i) Νη απαηηνχκελεο θαηά ηα άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη, επί 

εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ν.Δ. 

θαη Δ.Δ.) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν 

απ’ απηνχο θαη επί αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο.  

ii) Ωο πξνο φ,ηη αθνξά εηδηθψο ηελ αλππαξμία πνηληθήο θαηαδίθεο, νη 

ππεχζπλεο δειψζεηο αθνξνχλ ηα πξφζσπα ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ Δ.Ξ.Δ., 

Ν.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ησλ 

Α.Δ., ππνγξάθνληαη δε κφλνλ απφ απηνχο.  

β. Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο 

παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ 

επηπξφζζεηα:  
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i) Νη πξνζσπηθέο εηαηξίεο (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ. 

ii) Νη Δ.Ξ.Δ., αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, 

λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ, καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Θ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.). 

iii) Νη Α.Δ., αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο έρεη θαηαηεζεί 

ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή Αξρή, καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Θ. (η. Α.Δ. θαη 

Δ.Ξ.Δ.) ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί ε ζχζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ην Φ.Δ.Θ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.) 

ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο Ππκβνπ-

ιίνπ. Πε φζεο πεξηπηψζεηο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

δεκνζηφηεηαο, αξθεί ε πξνζθφκηζε αλαθνίλσζεο ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

αξρήο γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ νηθείν Κ.Α.Δ. 

iv) Γηα φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξί-

πησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη 

ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα 

δηνίθεζεο απηνχ. 

γ. Αληηζηνίρσο, ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ επηπξφζζεηα:  

i) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο 

ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, θαη ησλ  εγγξάθσλ  απφ  ηα νπνία  απνδεηθλχεηαη,  

κε βάζε  ηε λνκνζεζία  ηεο  ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ, ε ηήξεζε 

ησλ πξνβιεπφκελσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο σο πξνο φ,ηη αθνξά ηελ 

ίδξπζε θαη ηηο κεηαβνιέο απηνχ, θαζψο θαη, ζπκπιεξσκαηηθά, γηα ηα 

λνκηθά πξφζσπα (Α.Δ. ή άιια) πνπ δηνηθνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν 

(Γ.Π.), αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο  θαη  ησλ εγγξάθσλ  απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε ηήξεζε, σο 

πξνο ην φξγαλν απηφ, ησλ αληίζηνηρσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο θαη  

ii) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ 

έδξα ηνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ 

επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ.  
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4. Νι ΠςνεηαιπιζμοΫ: 

 Θαηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο 

αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α.1, Α.2 θαη A.3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη α) νη απαηηνχκελεο 

θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ 

Γ.Π. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ελψ, β) σο πξνο φ,ηη αθνξά εηδηθψο ηελ αλππαξμία 

πνηληθήο θαηαδίθεο, αθνξνχλ ην πξφζσπν ηνπ ηδίνπ.  

5. Νι ενώζειρ ππομηθεςηών πος ςποβΨλλοςν κοινΪ πποζθοπΨ: 

α. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα  ηνλ θάζε  πξνκεζεπηή 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 

φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.  

β. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή 

ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο 

πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ( 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

6. Πε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ, απφ απηά πνπ δεηνχληαη πην πάλσ, ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη 

φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Ζ 

ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

7. Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ 

αλαθεξφκελσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Ρν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεχζπλσλ 

δειψζεσλ κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερφκελν. 

Β. Συπιζηό ζθπαγιζμΩνο ΦΑΘΔΙΝ, με ηην Ωνδειξη «ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ»  

Δληφο ηνπ θαθέινπ απηνχ ηνπνζεηείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά, ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαη νη δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζεο θαη φζα άιια 
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έγγξαθα θαη ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο ζέζεηο ησλ άξζξσλ 3νπ θαη 5νπ ηνπ 

παξφληνο παξαξηήκαηνο, θαζψο θαη ησλ παξαξηεκάησλ Γ΄ θαη Γ΄. 

Γ.  Συπιζηό ζθπαγιζμΩνο θΨκελο, με ηην Ωνδειξη «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ» 

Δληφο ηνπ θαθέινπ απηνχ ηνπνζεηνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ησλ άξζξσλ 3νπ θαη 6νπ ηνπ 

παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

1.2.  ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΓΝΠΖ ΘΑΡΑΘΟΥΡΗΘΖΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ 

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 ή ζχκθσλα κε ηνλ 

Λ. 2672/1998, νθείιεη λα ππνβάιεη,  ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,  ηα αλαθεξφκελα 

παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά,  ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά 

ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 8 θαη 9 ηεο παξνχζαο  : 

Α. Ρα Ωγγπαθα και δικαιολογηηικΨ , καηΨ πεπΫπηυζη.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Νι Έλληνερ πολΫηερ: 

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: 

i. Ρα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, δειαδή: 

α) 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).  

β) 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).  
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γ) 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). 

δ) 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). 

ii. Ξαξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 

παξ. 1 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα. 

iii. πεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη 

δφιηα ρξεσθνπία.  

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 .  

Ρν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά 

φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο  κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο  ζηελ 
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επηρείξεζή ηνπ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλνλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε 

απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδνληαη  i) 

θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, 

ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη  ii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, 

λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε 

ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

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.  

2. Νι αλλοδαποΫ:  

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 
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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 είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά 

πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

γ. 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.  

3. Ρα νομικΨ ππόζυπα ημεδαπΨ Ϊ αλλοδαπΨ:  

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

ηνπο αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη  αζθαιηζκέλνη  νη κε νπνηαδήπνηε  ζρέζε 

εξγαζίαο  απαζρνινχκελνη  ζην ζπκκεηέρνλ ζην δηαγσληζκφ λνκηθφ 

πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθνχλησλ απηφ, πξνζθνκίδνληαη, 

εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ ζηνηρεία (θαηαζηαηηθφ, ζηνηρεία γηα ηα 

φξγαλα δηνίθεζεο θ.ι.π.), ηα εμήο:  

i) Απφ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα: α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα 

αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986, ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, λφκηκα ζεσξεκέλε 

γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιη-

ζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ 

απηφ. 

ii) Απφ ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα 
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αξρή ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη β) 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο 

αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ απηφ έρεη ηελ έδξα ηνπ, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ.   

Νη αλσηέξσ δειψζεηο ππνβάιινληαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

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 εηδηθή εθθαζάξηζε 

ηνπ λ. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 

θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

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΄.  

δ. Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

εθθαζάξηζεο ή δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, i) 

φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε, απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία ηεο 

Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο 

είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., θαζψο θαη απφ ην 

αξκφδην ηκήκα ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, θαη ii) φζνλ 
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αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν 

ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε.  

ε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ 

ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ 

δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  

4. Νι ΠςνεηαιπιζμοΫ:  

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. 

5. Νι ενώζειρ ππομηθεςηών πος ςποβΨλλοςν κοινΪ πποζθοπΨ:  

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

6. Ρα αλαθεξφκελα αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ.  Α.1.δ΄ θαη Α.2.γ΄, επαγγεικαηηθά 

κεηξψα θαη νη αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., 

είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΣ Β΄ ηνπ Ξ.Γ. 60/2007. Πε πεξίπησζε 

πνπ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, σο επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα ιακβάλνληαη ππφςε εθείλα πνπ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα 

αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Ξαξάξηεκα.  

7. 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 
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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. 

8. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ 

επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ. Ρν απηφ ηζρχεη 

θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεχζπλσλ δειψζεσλ κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο 

πεξηερφκελν 

Β. Ρα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία: 

1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο: 

α. Θαηάιιειεο ηξαπεδηθέο βεβαηψζεηο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο  ή πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ 

θηλδχλσλ.  

β. Αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ησλ ηξηψλ (3) 

ηειεπηαίσλ εηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ ηζνινγηζκψλ 

απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 

επηρείξεζε. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ (3) ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη 

ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή άιια ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ 

ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. Όζνη απφ ην λφκν δελ έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο  ηζνινγηζκνχ, ζα πξέπεη κε ππεχζπλε δήισζή 

ηνπο λα δειψλνπλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ζπλππνβάιινληαο 

λφκηκα αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή 

εθθαζαξηζηηθψλ ΦΞΑ) γηα ηα αληίζηνηρα έηε. 

γ. πεχζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ζηνλ 

ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, θαηά 

ηηο ηξεηο (3) πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο 
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ή, άιισο, γηα φζν ρξφλν ιεηηνπξγία έρεη ζπκπιεξσζεί απφ ηελ ζχζηαζή ηεο 

ε επηρείξεζε. 

2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ 

πξνζθέξνληνο:  

 Γελ απαηηείηαη ε ππνβνιή άιισλ ζηνηρείσλ, πέξαλ απηψλ πνπ νξίδεηαη φηη 

πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

3. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ 

επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ. Ρν απηφ 

ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεχζπλσλ δειψζεσλ κε αλαιεζέο ή 

αλαθξηβέο πεξηερφκελν. 

 

Άπθπο 2o 

ΞποζθοπΨ ενώζευν ππομηθεςηών  

2.1. Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Πηελ πξνζθνξά 

απαξαηηήησο  πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. 

2.2. Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. 

Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί 

κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.3. Πε πεξίπησζε  πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, 

κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ 

λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο 

ίδηνπο φξνπο. 

Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα 

ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Ρα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
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Ππκβνπιίνπ (Γ.Π.) ηνπ  ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ. 

 

Άπθπο 3o 

Σπόvoρ και ηπόπορ ςποβολΪρ πποζθοπών  

ΘαηΨπηιζη και πεπιεσόμενο πποζθοπών   

3.1. Νη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηov δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππνβάινπλ 

εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν 

απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

3.2. Νη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη 

απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ πεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηε 

δηαθήξπμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή 

πεξηέξρνληαη ζηελ πεξεζία κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία 

θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

3.3. Ξξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε ζςζηημΩνη ηασςδπομικΪ επιζηολΪ, 

ζηα αθφινπζα ζηνηρεία απνδέθηε: (Ξξνο ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ γηα 

ην έξγν, «Ξξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηνλ πνζνηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηνχ ΖΗV-AIDS κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ» ππφςε θαο Αλδξνλίθεο 

Θενθηιάηνπ, ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., νδφο Αγξάθσλ 3-5, Καξνχζη  Ρ.Θ.15123). Όζεο 

πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ ηαρπδξνκηθά, ζα ιεθζνχλ ππφςε κφλν αλ έρνπλ 

παξαιεθζεί απφ ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ηην παπαμονΪ ηηρ καηαληκηικΪρ  

ημεπομηνΫαρ διενΩπγειαρ ηος διαγυνιζμού, δηλ. Ωυρ ηην ΞαπαζκεςΪ 06 

ΑππιλΫος 2012 και ώπα 12.00μ. (απ.11 παπ.4 ΞΓ 118/2007), κΨηι πος 

αποδεικνύεηαι από ηην ημεπομηνΫα ππυηοκόλληζηρ ηηρ πποζθοπΨρ από 

ηην ΓπαμμαηεΫα ηος ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

3.4. Νη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2) 

αληίγξαθα, θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο: 

3.4.1. Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

3.4.2. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 
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3.4.3. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

3.4.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.4.5. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

3.5. Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα 

αληηπξφζσπφ ηνπ. Πε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη 

απφ θάζε κέινο ηεο ή, δηαθνξεηηθά, απφ ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.  

3.6. Κέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηoπoζεηoχvηαη: 

3.6.1. Ρα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

3.6.2. Σσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ν 

νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Δηδηθφηεξα, ζην θάθειν 

απηφ ηνπνζεηνχληαη ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε 

«ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, 9 ηνπ Ξ.Γ. 

118/2007, εθφζνλ δεηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη νη δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 18 

παξ. 2 ή 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε.  

ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΑ:  

Πηνλ ΘΙΔΗΠΡΝ ΦΑΘΔΙΝ κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ηνπνζεηείηαη 

απαπαΫηηηα ζε δχν αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, εθ ησλ 

νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν (επί πνηλή απφξξηςεο) 

θαη ην δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν. Ρα έγγξαθα απηά ππνβάιινληαη ζε δχν 

πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, κε αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη αληίζηνηρν 

επξεηήξην. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο: 

1. ΞλΪπη ηεσνικΪ πεπιγπαθΪ ζηην ελληνικΪ γλώζζα, ζε πιήξε 

αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα 

ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή) ή 

δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, θαη φρη απιά 

θσηναληίγξαθα), ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 
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2. Αναλςηικό θύλλο ζςμμόπθυζηρ-ηεκμηπΫυζηρ κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κε πιεξφηεηα θαη 

αλαιπηηθά, γηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ (γεληθψλ, εηδηθψλ, ηερληθψλ 

θ.ι.π.) φιεο ηηο απαληήζεηο – πξνζθνξέο (αλά παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν 

θ.ι.π.), κε παξαπνκπή, γηα ηεθκεξίσζε, ζηα ζπλεκκέλα ηερληθά εγρεηξίδηα (π.ρ. 

«βιέπε prospectus No……. ζειίδα……») θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά. Ξξνζθνξέο νη 

νπνίεο απιά αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ ρσξίο 

ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή-αληηζηνηρία, κεηαμχ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν 

θαη prospectus ζα απνθιείνληαη. Ξξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή ή 

ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο – ηεθκεξίσζεο θ.ι.π είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο 

θαη δελ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηεθκεξίσζε, ζα ζεσξνχληαη σο 

έρνπζεο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απνθιείνληαη ηεο 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 

3. Ρα καηαηιθΩμενα prospectus, ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά 

θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Ξξέπεη λα είλαη 

πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα (φρη απιά θσηναληίγξαθα) ηνπ κεηξηθνχ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη 

ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Ξξέπεη 

επίζεο λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο πνπ πξντφληνο ζην 

πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη 

ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.  

4. πεύθςνη δΪλυζη, κε ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο ζα δειψλεη φηη: α) ην 

πξνζθεξφκελν είδνο πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. β) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζηελ ππεξεζία γηα ηελ 

νπνία πξννξίδνληαη ηα είδε αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο γηα ηξία 

ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ παξάδνζε απηνχ, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ππφ 

πξνκήζεηα πξντφληνο.                                           

5. Έγγξαθε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ φηη 

αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε γηα δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

δειψλεη ν πξνκεζεπηήο, θαζψο θαη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηάζεζεο ησλ 

αληαιιαθηηθψλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο πάςεη 
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λα είλαη αληηπξφζσπνο ή δηαλνκέαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζηελ Διιάδα ή ζε 

πεξίπησζε πνπ πάςεη λα πθίζηαηαη σο επηρείξεζε.  

Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην πξντφλ, ηφηε ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 

ησλ αληαιιαθηηθψλ αξθεί ε δήισζε ηνπ ηδίνπ. 

6. ΞιζηοποιηηικΨ ISO ηνπ θαηαζθεπαζηή σο θαη πιήξε ηεκμηπιυμΩνα 

πιζηοποιηηικΨ ζΪμανζηρ CE (ή δειψζεηο ζπκκφξθσζεο CE, εθφζνλ 

επηηξέπνληαη) γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο 

ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ. 

7. πεύθςνη δΪλυζη ηος πποζθΩπονηορ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην 

ηειηθφ πξντφλ, κε ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία 

ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο 

ηεο. Όηαλ ν πξνζθέξσλ δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή 

ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, νθείιεη λα δειψζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ 

νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο 

ηεο. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα δειψλεη ππεχζπλα πξνο ηνλ θνξέα 

φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία 

αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη 

απνδερζεί έλαληη ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή.  

8. ΑνηΫγπαθο ηηρ οικονομικΪρ πποζθοπΨρ  συπΫρ ηιμΩρ.  

9. Έγγπαθα από ηα οποΫα αποδεικνύεηαι όηι ο ππομηθεςηΪρ διαθΩηει 

καηΨλληλα οπγανυμΩνο και ζηελεσυμΩνο ηεσνικό ημΪμα ηοςλΨσιζηον 

ζηην πεπιοσΪ ηηρ ΑηηικΪρ και ηηρ ΘεζζαλονΫκηρ, ην νπνίν ζα παξέρεη ηαρεία 

θαη απνηειεζκαηηθή ηερληθή ππνζηήξημε. Απφ ηα έγγξαθα απηά ζα πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ ε δηεχζπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ην απαζρνινχκελν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ, ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη θάζε άιιν 

πξφζθνξν ζηνηρείν. 

Νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηερληθφ ηκήκα ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο, 

νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ: α) λα εθζέζνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζηηο εθάζηνηε 
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αλαθχπηνπζεο αλάγθεο ηνπ θάζε εξγαζηεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηηο πεξηνρέο απηέο 

β) λα δειψζνπλ εγγξάθσο φηη δελ ζα γίλεηαη εθ κέξνπο ηνπο θακία ηδηαίηεξε 

ρξέσζε (έμνδα κεηαθίλεζεο – δηακνλήο θιπ ηνπ ηερληθνχ ηνπο πξνζσπηθνχ) γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ 

φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 

ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

3.6.3. Σσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα 

oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Ξην ζπγθεθξηκέλα: 

α. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα 

δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

β. Νη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη 

θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη 

άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη 

ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Ξ.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε 

ησλ πξνζθνξψλ. 

γ.  Πε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα 

αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε 

«ΓΩΟΔΑΛ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ 

ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΩΟΔΑΛ», ζεσξείηαη ακαρεηί φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα 

ή ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

δ.  Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε λα γίλεη αλά βηνινγηθφ δείγκα θαη λα αλαθέξεηαη 

ζαθψο ν ειάρηζηνο αξηζκφο δεηγκάησλ πνπ κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη 

ηαπηφρξνλα πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή νηθνλνκία 

αληηδξαζηεξίσλ. Πηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη ε 

θαηαλάισζε αληηδξαζηεξίσλ γηα ηε δεκηνπξγία πξφηππεο θακπχιεο θαη 
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νξψλ ειέγρνπ. Νη επαλαιήςεηο θαη νη βαζκνλνκήζεηο λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζην θφζηνο ηεο εμέηαζεο 

 

3.7. Ξξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

 

3.8. Νη θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν ζθξαγηζκέλνο 

θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, πξέπεη λα θέξνπλ θαη απηνί εμσηεξηθψο ηηο ίδηεο 

ελδείμεηο κε ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο. 

3.9. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ φγθνπ vα ηoπoζεηεζoχv ζηov θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 

ηδηαίηεξα θαη αθoιoπζoχv ηov θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

3.10. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε 

δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κovoγξακκέvε απφ 

ηov πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ 

έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.11. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, 

ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα 

απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο.  

3.12. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο 

δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ 

εγγξάθνπ ηεο πεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη 
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ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ 

αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

3.13. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα 

ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε 

πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο . 

3.14. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Πε 

πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη εηδηθφηεξα βάζεη ηεο ηηκήο ηνπ κεηνδφηε, 

πξνθχςεη αλάγθε επαχμεζεο ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο, γηα ηελ 

απνθεξπρζείζα πνζφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην Ξαξάξηεκα Α’, ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 50% απηήο, ν Γηαγσληζκφο ζα καηαησζεί θαη ε πξνκήζεηα ζα 

επαλαπξνγξακκαηηζηεί. 

3.15. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε δελ γίλνληαη δεθηέο. Πε 

πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε.  

3.16. Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο 

δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα 

ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ρν ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ  

δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Νη 

πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα  θαη ηηο 

εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 

3.17. Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εμεηάζεσλ ηνπ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Α’ (Α θαη Β θαηεγνξίαο) ή γηα ηελ θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία Α ή Β 

ζπλνδεπφκελε απφ ηελ θαηεγνξία Γ. 

3.18. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 

θαη 182 ηεο Γηεζλνχο Πχκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο 

θάησ ησλ 15 εηψλ. Νη πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ είλαη νη ίδηνη θαηαζθεπαζηέο, 
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νθείινπλ λα γλσξίδνπλ εάλ ε πξναλαθεξζείζα ξήηξα ηεξείηαη απφ ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ πξντφληνο.    

3.19. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα θαη ππνβάιινληαη, 

εθηφο απφ ηελ έληππε κνξθή ηνπο, θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηε ρξήζε 

καγλεηηθψλ ή καγλεηννπηηθψλ κέζσλ (δηζθέηα, cd-rom ή άιιν αλάινγν κέζν). 

Δπίζεο, ζπλππνβαιιφκελα ζηνηρεία, φπσο ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) θαη 

εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο (operation manuals θιπ), εθφζνλ ππάξρεη θαη γη’ 

απηά ηέηνηα δπλαηφηεηα, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη, εθηφο απφ ηελ έληππε, θαη ζε ειεθ-

ηξνληθή κνξθή.  

3.20. Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε 

ελψπηνλ , είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο πεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε 

ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Γηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο κεηά ηε ιήμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (θαηάζεζεο) δελ γίλνληαη 

δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
 

Άπθπο 4ο 

Σπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 

4.1. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο επί εθαηφλ νγδφληα 

(180) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ 

ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη 

θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.3 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ 

θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

4.2. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4.3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην 

δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ 

αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Πηελ 
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ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ 

ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

4.4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ή βξαδχλεη ε 

πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή 

βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ  

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. Πηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζθέξνληεο 

ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

 

Άπθπο 5o 

Ξποζθεπόμενα εΫδη – ΠηοισεΫα για ηην επισεΫπηζη καηαζκεςΪρ ηοςρ 

5.1. Νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη vα πεξηιακβάλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο δήισζε 

γηα ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ. Ζ δήισζε απηή 

ππνβάιιεηαη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Ξξoζθoξά ζηελ oπoία δελ 

ππάξρεη ε πην πάλσ δήισζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 

5.2. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Ξξνζθνξά ρσξίο ηελ 

αλσηέξσ δήισζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

5.3. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή 

ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη 

ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα 

γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά 

ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

απνδνρή. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
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5.4. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ πεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ 

δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο έρεη 

επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995, ε νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5.5. Έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο,  απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία 

δειψζεθε φηη ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξντφλ θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε 

θαηαθχξσζε. Θαη’ εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 

αλσηέξσ αιιαγή κφλνλ ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δεισζέληνο εξγνζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ελψ κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

ε αιιαγή απηή κπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή. 

Πε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, απαηηείηαη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαζίδνληνο 

νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή ηεο ππεχ-

ζπλεο δήισζεο ησλ παξαγξάθσλ 5.1 θαη 5.2 ή 5.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απαηηείηαη 

θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Θαηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζε εξγνζηάζην άιιν απφ εθείλν πνπ 

δειψζεθε ρσξίο  πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζπλεπάγεηαη 

αληηζηνίρσο ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ηελ θήξπμε απηνχ έθπησηνπ απφ ηε 

ζχκβαζε, κε ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

5.6. Ρα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. Νη 

ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο, πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλσλ 

Νξγαληζκψλ, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, εθζέζεηο ή άιια αλάινγα έγγξαθα, απφ ηα 

νπνία πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο, κε ηελ νπνία ελαξκνλίζηεθε 

ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ηελ πην πάλσ νδεγία  
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Άπθπο 6o 

Ξπoζθεπόμεvη  ηιμΪ 

6.1. Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), γηα παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ 

ειεχζεξσλ ζηα ζεκεία ηα νπνία ζα ππνδείμεη ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., θαη λα αλαγξάθεηαη 

νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ 

δαζκνί θαη θφξνη (εθηφο απφ ηνλ Φ.Ξ.Α.) Θάζε είδνπο άιιε δαπάλε (έμνδα 

κεηαθνξάο, έμνδα ηνπνζέηεζεο, θφζηνο αζθάιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θ.ιπ.) 

βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά. Πηελ 

πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη επίζεο ππνρξεσηηθά ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ Λ. 2955/2001.  

6.2. Ξξoζθoξέο κε ηηο νπνίεο δελ δίλεηαη ε ηηκή ζε επξψ ή θαζνξίδεηαη κ’ απηέο 

ζρέζε ηνπ επξψ πξνο μέvo λφκηζκα, απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο. 

6.3. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απ’ απηήλ κε 

ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην αληίζηνηρν είδνο.  

6.4. Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

6.5.  Νη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 

- Ρηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Ξ.Α.  

- Ξνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. Πε 

πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλν πνζνζηφ Φ.Ξ.Α., απηφ ζα δηνξζψλεηαη 

απφ ηελ πεξεζία. Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο, θαη ρσξίο Φ.Ξ.Α., ζα ιακβάλεηαη 

ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

6.6. Πε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο αθνξά ζχλνιν εηδψλ, ε ηηκή ζα δίλεηαη 

ππνρξεσηηθά εληαία γηα ηε κνλάδα θάζε είδνπο.  

6.7. Πε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπγθξνηείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο κέξε πνπ πηζαλφλ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ Φ.Ξ.Α., ζα δίλεηαη 

ππνρξεσηηθά ηηκή ρσξηζηά γηα θάζε κέξνο απ’ απηά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

6.5.   

6.8. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, θαη φρη ρσξηζηά ζηηο 
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ηηκέο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ, απφ ηα νπνία ελδερνκέλσο απνηειείηαη ην πξνζθεξφκελν 

είδνο.  

6.9. Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηov πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ 

ηειεπηαία νξηζηηθή ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη ε 

αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή 

πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ γηα ηα είδε πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., βάζεη ησλ 

ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

6.10. Πε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ αλαγξάθεηαη ηηκή ζε πιηθά ή ππεξεζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά, ζεσξείηαη ακαρήησο φηη απηά πξνζθέξνληαη δσξεάλ. 

6.10. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ 

(ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο), νη δε 

πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε 

ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή θαη ζπγθεθξηκέλα κηθξφηεξε ηνπ 85% ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ αληίζηνηρνπ Ρκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ζα δεηείηαη απφ ηνλ 

ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο  ηνπ 

πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 55 ηεο Νδεγίαο 2004/18.  

6.11. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη 

πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο 

απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ 

είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 

6.12. Νη πξνζθέξνληεο θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ 

πνπ δελ έρνπλ απνδερζεί ηα πξσηφθνιια Ξνιπκεξψλ Ππκθσληψλ ηεο Γεληθήο 

Ππκθσλίαο Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT) ή δελ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην 

νινθιεξσκέλεο ηεισλεηαθήο έλσζεο κε ηελ Δ.Δ., νθείινπλ λα δειψζνπλ εγγξάθσο 

κε ηελ πξνζθνξά ηνπο φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ δελ είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο 

ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο απηνχ γηα 

εκπνξία (ηηκή dumping) ή απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 
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Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη 

πξνζθέξνληεο πξντφληα πξνεξρφκελα απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Δ.Δ.), ηε Λνξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο Ζ.Ξ.Α., ηελ Ηαπσλία, ηνλ Θαλαδά, ηελ 

Απζηξαιία, ην Ηζξαήι θαη ηελ Ρνπξθία, θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο πνπ απνδέρεηαη 

θαη εθαξκφδεη, ζηνλ ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ ιφγσ πξσηφθνιια ηεο GATT ή πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Ρεισλεηαθήο Έλσζεο.    

 

Άπθπο 7o 

ΓιαδικαζΫα αποζθπΨγιζηρ ηυν πποζθοπών – ΑνακοΫνυζη ηιμών 

7.1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ 

φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ 

(Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ). 

7.2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

7.3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

7.3.1. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Κνλνγξάθνληαη 

/απφ ηελ Δπηηξνπή  Γηαγσληζκνχ φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Φαθέισλ Ρερληθψλ πξνζθνξψλ θαηά θχιιν, (εθηφο ησλ 

ηερληθψλ θπιιαδίσλ/ prospectus). 

7.3.2. Νη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

κovoγξάθovηαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηoπoζεηoχvηαη ζ’ έλα vέo 

θάθειν, o oπoίoο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη 

παξαδίδεηαη ζηελ πεξεζία. 

7.3.3. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ 

πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο.  

7.4. Νη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ 

εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ έρεη 

νινθιεξσζεί κέρξη ηφηε ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο (έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ, 
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αμηνιφγεζε ηερληθψλ ζηνηρείσλ), ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ 

ηειενκνηνηππίαο (fax), ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα, λέα εκεξνκελία 

απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

7.5. Νη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 

απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο 

απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 

άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ 

έλδηθν κέζν. 

7.6. Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο 

θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ 

7.7. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ 

απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζε εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ έγηλε ηερληθά 

απνδεθηή ε πξνζθνξά, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε 

ηειενκνηνηππία (fax), ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο 

απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα πα-

ξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Ρα 

δηθαηνινγεηηθά απηά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο 

θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

7.6. Ρν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο 

ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο θαη ηερληθψο απνδεθηέο 

πξνζθνξέο. 
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Άπθπο  8o 

Αξιολόγηζη πποζθοπών - καηακύπυζη διαγυνιζμού 

8.1. Θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσvηζκoχ είλαη ε 

ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ είηε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ είηε 

γηα θάζε κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε 

ηα ζηάδηα θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα παξαθάησ . 

8.2. Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλνλ νη 

πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο 

φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ πξνεγνχκελε ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνκεζεπηή 

απνηειεί ζηνηρείν πνπ ζπλεθηηκάηαη.   

8.2.  Ρα θαζoξηζκέvα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο, εθηφο απφ ηα νηθνλνκηθά, 

θαηαηάζζνληαη ζε δχν νκάδεο, ήηνη: 

8.2.1. ΝΚΑΓΑ  Α΄                                                        

Για ηοςρ αναλςηΩρ 

Α)  Ππκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  Ξνηφηεηα , ηερλνινγία, απφδνζε,  

ηαρχηεηα, αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο, απηνκαηνπνίεζε, επειημία ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνο 

αλάιπζε πιηθνχ, απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ.            

Β)  Απιφηεηα ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ, χπαξμε ζπζηήκαηνο 

επηθνηλσλίαο  ρεηξηζηή-νξγάλνπ, χπαξμε     ζπζηήκαηνο αζθαιείαο πξνζσπηθνχ  θαη 

πεξηβάιινληνο     

 

Για ηα ΑνηιδπαζηΪπια 

Α)   Ξνηφηεηα θαη πιήξεο ζπκβαηφηεηα κε ηα αληίζηνηρα φξγαλα (αλαιπηέο) 

αμηνπηζηία, αθξίβεηα επαλαιεςηκφηεηα ησλ  απνηειεζκάησλ, ζπκβαηφηεηα κε ηελ 

θαηαλάισζε.   

Β)   Γηάξθεηα ρξήζεσο – ζπλζήθεο ζπληήξεζεο     

Γ)   Ππζθεπαζία (θαηαιιειφηεηα – ζεκάλζεηο )      

 

8.2.2. ΝΚΑΓΑ Β΄ 

Α) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ – Σεηξηζηψλ γηα ηνπο αλαιπηέο   
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Β) Ξνηφηεηα θαη ακεζφηεηα ζηελ επίιπζε κεζνδνινγηθψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ  

Γ)Αμηνπηζηία αληηπξνζψπνπ Διιάδνο, πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε δηάζεζε παξνκνίσλ 

αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαιπηψλ ζε άιια Λνζνθνκεία. Ξειαηνιφγην.  

 

8.3.  Γηα ηηο αλσηέξσ δχν νκάδεο νξίδεηαη ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 70% γηα ηελ 

ΝΚΑΓΑ Α΄ θαη 30% γηα ηελ ΝΚΑΓΑ Β΄. Νη αλσηέξσ δχν νκάδεο θαη ηα ζηνηρεία 

αμηνιφγεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ ηνπ 

παξαξηήκαηνο Β΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Πηνλ ίδην πίλαθα νξίδνληαη επίζεο ν 

ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ησλ επί κέξνπο ζηoηρείσv θάζε νκάδαο θαη ε βαζκoιoγία 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 

 

8.4. Ζ βαζκνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο κε βάζε ηα θαζνξηζκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, 

γίλεηαη σο εμήο:  θάζε επηκέξνπο ζηνηρείν εθάζηεο νκάδαο θξηηεξίσλ βαζκνινγείηαη 

θαη εηδηθφηεξα: 

8.4.1. Όια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ νκάδσλ βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε 

ηνπο 100 βαζκνχο. 

8.4.2. Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ 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. 

8.4.3. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν 

ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη 

ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. 

8.4.4. Ζ ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη  απφ 100 έσο 110 

βαζκνχο. 

 

8.5. πφ ηελ επηθχιαμε φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 8.10 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ν δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά.  
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Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε θζίλνπζα ζεηξά ηνπ Ι 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Ιi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 

φπνπ: 

Βmax  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε Ρερληθή Ξξνζθνξά  

Βi  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο i 

Kmin  ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Ξξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  

Θi  ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Ξξνζθνξάο i  

Ιi  ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ 

θξηηήξηα.  

8.6. Ξξoζθoξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξoεγoχκεvε γvσκoδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

8.7. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο,  απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) δελ απνξξίπηεη πξνζθνξά 

πξνκεζεπηή πνπ πιεξνί έλα εζληθφ πξφηππν, ην νπνίν απνηειεί κεηαθνξά 

επξσπατθνχ πξνηχπνπ, κία επξσπατθή ηερληθή έγθξηζε, κία θνηλή ηερληθή 

πξνδηαγξαθή, έλα δηεζλέο πξφηππν ή έλα ηερληθφ πιαίζην αλαθνξάο πνπ έρεη 

εθπνλεζεί απφ επξσπατθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο, εθφζνλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα ή 

πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο επηδφζεηο ή ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ 

νξηζηεί κε ηε δηαθήξπμε. Πε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, ν πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη 

λα απνδεηθλχεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαηά ηξφπνλ ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαη κε θάζε ελδεδεηγκέλν κέζν, φηη ην πξνζθεξφκελν είδνο, γηα ην νπνίν 

δειψλεη φηη πιεξνί ην αλσηέξσ πξφηππν, αληαπνθξίλεηαη πξάγκαηη (ή ππεξθαιχπηεη) 

ηηο επηδφζεηο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε. Ρερληθφο θάθεινο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ή έθζεζε δνθηκψλ απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ κπνξεί λα ζπληζηά 

ελδεδεηγκέλν κέζν (άξζξν 53 παξ. 5 Ξ.Γ. 60/2007). 
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8.8. Ρν ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, έσο 

ην πέξαο ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, λα πξνζθνκίζνπλ εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο ηθαλφ 

αξηζκφ δεηγκάησλ (εθφζνλ δελ είρε δεηεζεί ε ππνβνιή δεηγκάησλ κε ηελ πξνζθνξά) 

ή/ θαη λα πξνβνχλ ζε επίδεημε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο 

Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.  ή, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, ζηηο δηθέο ηνπο 

εγθαηαζηάζεηο.  

8.9. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα 

θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 5  ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ 

πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Πε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ 

πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ 

απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.  

8.10. Πηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή 

ππεχζπλε δήισζε ησλ άξζξσλ 1 θαη 5 ηεο παξνχζαο, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην 

πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο 

θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, εθφζνλ έρνπλ 

δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 

πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα θαζνξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηα αλαγθαία 

φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ. 
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Άπθπο  9o 

ΘπΫζη αποηελεζμΨηυν διαγυνιζμού – ΑνακοΫνυζη καηακύπυζηρ 

9.1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη: 

9.1.1. Θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή γηα κεγαιχηεξε ή 

κηθξφηεξε πνζφηεηα. Ζ θαηαθχξσζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη θαηά πνζνζηφ α) 

γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα, ην 15%  ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ θαη β) γηα κηθξφηεξε πνζφηεηα, ην 50% ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ 

θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ δηαθήξπμε πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

9.1.2. Ρελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ 

πιηθφ, κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. 

Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ θαη ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο  

πξνζθνξέο, ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ 

δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή 

ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. 

9.1.3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

9.2. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσvηζκoχ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή, Κε 

ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε 

έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα.. 

9.3. Ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 

ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ 
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πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε (15) δέθα πέληε εκέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο. Πηελ πεξίπησζε φκσο απηή, ν ρξφλνο παξάδνζεο 

ππνινγίδεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαεκέξνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

αλαθνίλσζεο. 

 

Άπθπο  10o 

ΘαηΨπηιζη ηηρ ζύμβαζηρ 

10.1. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη 

ζην πξνεγνχκελν άξζξν, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε. Ρν 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία έγηλε 

απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ.   

10.2. Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην 

ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε  θαη απφθαζε  θαηαθχξσζεο  ή αλάζεζεο,  

εθηφο  θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  

10.3. Ζ ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο. 

10.4.  Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο 

ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε 

πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

10.5. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:  

10.5.1. Ξαξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, 

εάλ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ 

θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν.  

10.5.2. Ξαξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ 

παξαδφζεθε.  

10.5.3.  Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.  
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10.5.4. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα 

δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  

 

Άπθπο  11o 

Σπόνορ ιζσύορ ηηρ ζύμβαζηρ 

11.1. Ζ ζχκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα επηιεγεί, ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) 

έηνπο, αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο  

11.2. Ρν ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. έρεη ην δηθαίσκα, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, λα παξαηείλεη ηε ζχκβαζε γηα δψδεθα (12) κήλεο αθφκε κε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή. 

11.3. Ρν  ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ ζα έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο παξαγγειίαο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ππνρξεσηηθά 

ζηελ πξνζθνξά ηνπο φηη έρνπλ δπλαηφηεηα έλαξμεο παξάδνζεο πιηθψλ εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

11.4. Γηα παξαγγειίεο πνπ δφζεθαλ ην αξγφηεξν δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηπρφλ ρξφλνπ παξάηαζεο απηήο θαη δελ 

εθηειέζηεθαλ, ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ  ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. λα παξαιάβεη ή 

φρη ηα είδε πνπ παξήγγεηιε. Πηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ εθηειείηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

11.5. Ρν ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κεηά φκσο απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 

πξνκεζεπηή πξν ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ κελφο, ρσξίο απνδεκίσζή ηνπ, εθφζνλ γηα ηα 

είδε ηνπ δηαγσληζκνχ πξνγξακκαηηζηεί θαη πινπνηεζεί αληίζηνηρε ελνπνηεκέλε 

πξνκήζεηα απφ άιιν θνξέα θαη παχζε απηήο απφ ην  ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ 

 

Άπθπο 12o 

ΞαπΨδοζη - ΞαπαλαβΪ  

 12.1. Ρα δεηνχκελα πιηθά πξέπεη λα παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξείο (3) 

εκεξνινγηαθέο  εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηαβίβαζεο ηεο αληίζηνηρεο 

παξαγγειίαο ηνπ  ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα 
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νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα 

γίλεηαη  ζηα Δξγαζηήξηα πνπ ζα ππνδείμεη ην  ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ, ζην Ρκήκα θαη ζηνλ ρψξν 

πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην θάζε Δξγαζηήξην, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 

πξνκεζεπηή. Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη καδί κε ηα πιηθά θαη εγρεηξίδην 

ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ή άιιν θαηάιιειν έληππν κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο 

απηψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη θάζε άιιν ηερληθφ έγγξαθν ή  βνήζεκα, ην 

νπνίν βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα είδε ηεο πξνκήζεηαο. 

12.2. Ξξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ είλαη ε επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

(εθφζνλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ πεξεζία), ε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ 

πνηνηηθψλ ειέγρσλ, ε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο ησλ 

ηερληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο θαη 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε ηνπο (εθφζνλ 

ηνχην πξνβιέπεηαη απφ φξν ηεο δηαθήξπμεο ή θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ πεξεζία) θαη 

ε δηεμαγσγή ηπρφλ απαηηνχκελσλ κεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαηξηθή αζθάιεηα, 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, γηα φζεο εκέξεο παξαζηεί 

αλαγθαίν. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα ζέζεη ζηε δηάζεζε 

ηεο πεξεζίαο έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ εμεηδηθεπκέλν ππάιιειφ ηνπ, εθφζνλ ηνπ 

δεηεζεί.  

12.3. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

εθάζηνηε Δξγαζηεξίνπ πνπ ζα ππνδείμεη ην  ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ, θαηφπηλ παξαγγειηψλ πνπ 

ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ αξκνδίνπ Ρκήκαηνο. 

12.4. Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο 

- παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ ελφο 

ηεηάξηνπ (1/4) απηνχ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ  ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ ή ηνπ 

Ξξνέδξνπ ή ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή απηνχ.  Ζ παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επη-

θχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ 

θπξψζεσλ. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα 

εκέξαο, ηνχην ζεσξείηαη σο νιφθιεξε εκέξα. Κεηά ηε ιήμε ηεο δνζείζαο 

παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο 

ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ. 

12.5. Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ, χζηεξα απφ 



 

50 
 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή. Κεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ 

αλσηέξα βία ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε 

ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή δελ 

επηβάιινληαη θπξψζεηο.  

12.6. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ρξφλνο παξάδνζεο πνπ ππεξβαίλεη απηφλ 

πνπ θαζνξίδεηαη πην πάλσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

12.7. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη απφ ην αξκφδην 

φξγαλν, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

12.8. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα 

ηηκνιφγηα πψιεζεο ηνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο, ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ησλ πιηθψλ ηνπ  

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., φπσο απηνί θαίλνληαη ζηε δηαθήξπμε ή/ θαη ηε ζχκβαζε, θαζψο θαη ηνλ 

αχμνληα αξηζκφ ηεο θαηαθπξσζείζαο πξνζθνξάο ηνπ.  

 

Άπθπο 13o 

ΞληπυμΪ 

13.1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην εθάζηνηε Δξγαζηήξην πνπ ζα ππνδείμεη ην  

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο 

απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

13.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ππφ ηνλ φξν 

φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε 

επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

11.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ 

ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ 

Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. 

13.4. Σξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ 

επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

13.4.1.Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή 
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ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ηα ΛΞΗΓ ηα νπνία έρνπλ εμαηξεζεί απφ ην Γεκφζην 

(απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

13.4.2.Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη 

ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην 

πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε 

σο άλσ εμεθνλζήκεξε πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ 

πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

13.5. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ 

δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ  ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο 

θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε 

έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε 

ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

13.7. Ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηε δαπάλε ηπρφλ ραξηνζήκαλζεο, θαζψο θαη κε 

ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ, εάλ απαηηνχληαη. 

Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. 

Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ν ΦΞΑ βαξχλνπλ ην 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

 

Άπθπο 14o 

ΔγγςΪζειρ 

14.1. Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε 

ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη 

δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπvoδεχovηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, άιισο ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Πε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ, νη 

εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ 

ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Ρν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη ζε επξψ (€). 
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14.2. Δγγχεζε Ππκκεηνρήο 

14.2.1. Θάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ 

(5%) επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α. 

14.2.2. Δθφζνλ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά γηα κέξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ή θαη γηα 

νξηζκέλν κφλνλ είδνο, ε εγγχεζε πξέπεη λα θαιχπηεη πνζνζηφ πέληε ηνηο 

εθαηφ (5%) ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εηδψλ ή ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, φπσο 

απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα Α΄. Πηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ξεηά, ηφζν ζηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο φζν θαη ζε ζρεηηθή 

έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη κε ηελ πξνζθνξά, ε 

θαηεγνξία (ή νη θαηεγνξίεο) ησλ εηδψλ ή ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, γηα ηα νπνία 

ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. Ρπρφλ πξνζθνξά θαη άιισλ εηδψλ, γηα ηα νπνία δελ 

έρεη θαηαβιεζεί εγγχεζε ζπκκεηνρήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

14.2.3. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη επί έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. Ρν απηφ ηζρχεη θαη ζε 

πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Δγγχεζε κε κηθξφηεξν 

ρξφλν ηζρχνο δελ γίλεηαη δεθηή θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο. 

14.2.4. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη: α) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε πεξίπησζε 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή 

έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ ή έρεη ππνβιεζεί 

παξαίηεζε απφ απηά θαη β) ζηνλ κεηνδφηε, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηελ ππνβνιή απ’ απηφλ εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 

14.3. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

14.3.1. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο vα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή 

επηζηνιή  πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί 

ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ θαηαθπξψζεθαλ ζ’ απηφλ, 

ρσξίο Φ.Ξ.Α.  
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14.3.2. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη  κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) 

ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ.  

14.3.3. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ θαη ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

14.4. Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην  

         νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

14.5. Θαηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ αλαινγηθά ηα  

         αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Θ.Ξ.Γ.). Δπηζεκαίλεηαη φηη:  

14.5.1. Νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ησλ 

παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Θ.Ξ.Γ., δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα 

γίλνληαη δεθηέο, κε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ. 

14.5.2. Νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ 

νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Θ.Ξ.Γ., 

δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα ζεσξνχληαη πξνζήθνπζεο. 

14.6. Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα 

ππνδείγκαηα ηνπ  παξαξηήκαηνο Ε΄. Γηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην ππνρξεσηηθφ 

πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

14.8.  Πε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ θφξησζεο - παξάδνζεο 

ησλ πξντφλησλ, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαηείλεη αλαιφγσο ην ρξφλν 

ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ή λα ππνβάιεη λέα, νπφηε επηζηξέθεηαη ε 

αξρηθή. Ν θαηά ηα αλσηέξσ παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα 

είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε λέα εκεξνκελία 

παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ. 
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Άπθπο  15o 

Θςπώζειρ ζε βΨπορ ηος ππομηθεςηΪ  

15.1. Ν πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, 

vα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 

θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απ’ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

15.2. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία o πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, 

παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά 

κέζα ζηov ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηov ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ 

αίηεζή ηνπ. 

15.3. Ν πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε 

ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 

15.3.1. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε 

ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ  ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. 

15.3.2. Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

15.4. Πε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

απφ ηελ αλάδνρν ή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηελ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ην ΘΔΔΙΞΛΝ 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο 

δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηελ αλάδνρν έθπησηε θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο γηα ην 

ΘΔΔΙΞΛΝ. Δπίζεο ην  ΘΔΔΙΞΛΝ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε πεξίπησζε 

πνπ ε Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή 

αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε 

βάξνο ηεο , ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ή 

κεησζεί ε πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα ή βξίζθεηαη ζε αδπλακία πιεξσκψλ 

πξνζσπηθνχ, ππεξγνιάβσλ θαη ελ γέλεη ζπλεξγαηψλ ή εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε 

θαηά ηεο Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

Κε ηελ έθπησζε ηεο αλαδφρνπ, ε ηειεπηαία ππνρξενχηαη λα απφζρεη απφ ηε 

δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο 
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ππνρξεψζεψο ηεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ ζχκβαζε πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα 

ηε  δηαζθάιηζε ηνπ έξγνπ. 

Πε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο ζε απνθαηάζηαζε θάζε 

δεκίαο ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο θαη ζε απνδεκίσζε ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ γηα εζηθή βιάβε, ε 

νπνία ηεθκαίξεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ. Πε πεξίπησζε 

έθπησζεο ηεο αλαδφρνπ, ην ΘΔΔΙΞΛΝ βεβαηψλεη ηελ αμία ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο 

ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηεο Αλαδφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαηαγγειίαο θαη αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή πξνο ηελ Αλάδνρν νπνηνπδήπνηε πνζνχ 

πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ, ηπρφλ, κεηαμχ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. Ρν ΘΔΔΙΞΛΝ επίζεο 

δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα ζπκςεθίζεη ηηο νθεηιέο ηνπ πξνο ηνλ αλάδνρν κε 

ηπρφλ απαηηήζεηο ηνπ εθ ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε. 

15.5.Πηov πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε 

ή ηε ζχκβαζε, κπνξεί επίζεο λα επηβιεζνχλ αλαινγηθά, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, αζξνηζηηθά ή 

δηαδεπθηηθά, oη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε β ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 5 

ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 

15.6. Πε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή 

ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ..   

15.7. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ-παξαδνζνχλ ή 

αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε 

ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, κπνξεί λα επηβιεζνχλ-αλαινγηθά θαη κφλν- εηο βάξνο ηνπ 

πξνκεζεπηή, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα 

πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν 

απηφ. 

15.8. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ, o Αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο 

ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
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Άπθπο 16o 

ΓιοικηηικΩρ πποζθςγΩρ 

16.1. Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ 

θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε 

γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). 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 νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

16.2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., σο εμήο: 

16.2.1.Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηov θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 

ζπvππoιoγίδovηαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν 

(Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Ξξνζθπγψλ) θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν 

εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

16.2.2. Θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή 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 ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην 

δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο 

δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 

16.2.3. Θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή 

απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν 
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ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο 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 ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν 

εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ 

ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

16.2.4. Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, εηδηθά θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο 

απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

άξζξσλ 1 θαη 5 ηεο παξνχζαο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο 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 

απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο 

αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

16.3.  Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

16.4. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο 16.1 θαη 16.2, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ 

ίζνπ κε πνζνζηφ 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ 

ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ 

(1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000)  επξψ. Ρν παξάβνιν απνηειεί 

δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ εηδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Θ.Α.Δ.) 3741 

(‘‘παξάβνια απφ θάζε αηηία’’).  

16.5.  Ζ απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε ηεο πεξεζίαο. Νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 

16.6. Ν πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 

θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 λα 

ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή 
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πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην Γ.Π. ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ 

ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηνζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. 

16.7. Θαηά ηα ινηπά, γηα ηηο αλαθεξφκελεο αλσηέξσ δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ηζρχνπλ 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 

 

 Άπθπο 17o 

ΑνυηΩπα βΫα  

Πε φζεο πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο  επηθαιείηαη αλσηέξα βία, σο ιφγν αδπλακίαο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε 

είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 

αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  θαη λα πξνζθνκίζεη 

ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

Άπθπο 18o 

Γλώζζα ΔγγπΨθυν Γιαγυνιζμού 

18.1.  Νη πξνζθνξέο, ηα ππνβαιιφκελα κ’ απηέο δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά φια ηα 

έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζ’ 

απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθνχο φξνπο πνπ 

κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ 

ζηελ Διιεληθή.  

18.2. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη ν 

πξνκεζεπηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

18.3. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
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Άπθπο 19o 

ΓιαδικαζΫα επΫλςζηρ διαθοπών 

19.1. Θάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη 

κεηά ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ 

εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ 

αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., πξνο ην νπνίν ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Ρν 

Γ.Π. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε 

νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2672/1998. Δάλ ην Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. δελ 

εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο 

ηεο ή αλ ν πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ 

ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ 

Γηθαζηεξίσλ. 

19.2. Θάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα 

ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

Άπθπο 20ό 

ΙοιπΩρ διαηΨξειρ  

 Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 1905/1990, ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί  λα 

ελερπξηάζεη ή  λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο  απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 
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Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ Πποκήπςξηρ απιθμ. 873//15-2-2012 
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Α) ΔξεηΨζειρ ιφκού θοπηΫος  

Ρηκή κεληαίαο παξαρψξεζεο / εθκίζζσζεο ηνπ παξαρσξνχκελνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε εμεηάζεσλ ηηθνχ θνξηίνπ. Πηελ ηηκή 

πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα : αζθάιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ινγηζκηθνχ, εγθαηάζηαζεο, εθπαηδεχζεσλ, ηπρφλ αλαβαζκίζεσλ, θαζψο θαη εξγαζηψλ 

ή αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

(1) (2) (3) ΡΗΚΖ 

Ξεξηγξαθή 

παξαρσξνχκελνπ 

εθκηζζνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ 

Ρηκή κεληαίνπ κηζζψκαηνο  Δηήζην 

Θφζηνο 

Άλεπ ΦΞΑ Κε ΦΞΑ 

Θσδηθφο : Άλεπ ΦΞΑ 

 

νινγξάθσο 

Κε ΦΞΑ 

 

νινγξάθσο 

12 x (2) νινγξάθσο Νινγξάθσο 

 

Ξξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα εμέηαζεο ηηθνχ θνξηίνπ HIV-I 

A/A ΘΩΓΗΘΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΗΚΖ 

ΣΩΟΗΠ 

ΦΞΑ 

ΡΗΚΖ ΚΔ 

ΦΞΑ 

      

Αλαιψζηκα αλαιπηψλ θαη άιια πιηθά απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εμεηάζεσλ κε 

ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα αλαιπηή / αληηδξαζηεξίσλ. 

A/A ΘΩΓΗΘΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΗΚΖ 

ΣΩΟΗΠ 

ΦΞΑ 

ΡΗΚΖ ΚΔ 

ΦΞΑ 
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Β) ΔξεηΨζειρ ανηοσΪρ HIV-I ζε ανηιπεηποφκΪ θεπαπεΫα 

Ρηκή κεληαίαο παξαρψξεζεο / εθκίζζσζεο ηνπ παξαρσξνχκελνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε εμεηάζεσλ αληνρήο HIV-I ζε αληηξεηξντθή 

ζεξαπεία.  Πηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα : 

αζθάιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ, εγθαηάζηαζεο, εθπαηδεχζεσλ, ηπρφλ 

αλαβαζκίζεσλ, θαζψο θαη εξγαζηψλ ή αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

ηνπ. 

(1) (2) (3) ΡΗΚΖ 

Ξεξηγξαθή 

παξαρσξνχκελνπ 

εθκηζζνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ 

Ρηκή κεληαίνπ κηζζψκαηνο  Δηήζην 

Θφζηνο 

Άλεπ ΦΞΑ Κε ΦΞΑ 

Θσδηθφο : Άλεπ ΦΞΑ 

 

νινγξάθσο 

Κε ΦΞΑ 

 

νινγξάθσο 

12 x (2) νινγξάθσο Νινγξάθσο 

Ξξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα εμέηαζεο ηηθνχ θνξηίνπ HIV-I 

A/A ΘΩΓΗΘΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΗΚΖ 

ΣΩΟΗΠ 

ΦΞΑ 

ΡΗΚΖ ΚΔ 

ΦΞΑ 

      

Αλαιψζηκα αλαιπηψλ θαη άιια πιηθά απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εμεηάζεσλ κε 

ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα αλαιπηή / αληηδξαζηεξίσλ. 

A/A ΘΩΓΗΘΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΗΚΖ 

ΣΩΟΗΠ 

ΦΞΑ 

ΡΗΚΖ ΚΔ 

ΦΞΑ 
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ΞΗΛΑΘΑΠ Α1 

ΑΛΑΙΠΖ / ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

(ζςμπληπώνεηαι από ηην επιηποπΪ αξιολόγηζηρ) 

ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΗΦΘΝ ΦΝΟΡΗΝ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Δηήζη

νο 

αξηζ

κφο 

εμεηά

ζεσλ 

Δηήζην 

θφζηνο 

παξαρ

ψξεζε

ο / 

εθκίζζ

σζεο 

εμνπιηζ

κνχ, 

ζπκπ/κ

έλνπ 

θφζηνπ

ο 

ζπληήξ

εζεο 

ηερληθή

ο 

ππνζηή

ξημεο, 

αλαβαζ

κίζεσλ 

θαη 

εθπαηδε

χζεσλ 

Αξηζκ

φο 

εμεηά

ζεσλ 

αλά 

ζπζθε

παζία 

Δηήζηνο 

αθέξαην

ο 

αξηζκφο 

ζπζθεπ

αζηψλ 

αληηδξα

ζηεξίσλ 

γηα ηε 

δηελέξγ

εηα ησλ 

εμεηάζε

σλ  

Ρηκή 

ζπζθε

παζίαο 

Πχλνιν 

ηηκήο 

ησλ 

απαηην

χκελσ

λ 

ζπζθεπ

αζηψλ 

αλά 

έηνο 

Ρηκή 

αληηδξα

ζηεξίσλ 

αλά 

εμέηαζε 

Ρηκή 

αλά 

εμέηαζ

ε 

ινηπψλ 

απαηην

χκελσ

λ 

πιηθψλ 

απφ 

ηνλ 

πίλαθα 

Α1.1 

Θφζην

ο 

επηβάξ

πλζεο 

εμέηαζ

εο απφ 

ηελ 

παξαρ

ψξεζ

ε / 

εθκίζζ

σζε 

εμνπιη

ζκνχ 

Ππλ

νιηθ

φ 

θφζ

ηνο 

αλά 

εμέη

αζε 

Ππλ

νιηθ

ή 

εηή

ζηα 

δαπ

άλε  

(1) (2) 

 

(3) (1) /  

(3) 

(5) (4) x 

(5) 

(6) / 

 (1) 

(8) (2) / 

(1) 

(7)+ 

(8)+

(9) 

(1) 

x 

(10) 
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ΞΗΛΑΘΑΠ Α1.1 – ΙΝΗΞΑ ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΙΗΘΑ 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

α/

α 

ΞΔΟΗΓΟ

ΑΦΖ 

ΙΗΘΝ 

ΘΩΓΗΘΝΠ 

ΞΟΝΚΖΘ

ΔΡΖ ΓΗΑ 

ΡΝ 

ΔΗΓΝΠ  

ΔΗΓΝΠ 

ΑΟΗΘΚ

ΝΠ 

ΔΜΔΡΑΠ

ΔΩΛ 

ΡΗΚΖ 

ΑΛΑ 

ΠΠΘΔ

ΑΠΗΑ 

ΠΣΛΝ

ΡΖΡΑ 

ΣΟΖΠΖΠ 

ΠΣΛΝΡ

ΖΡΑ 

ΣΟΖΠΖΠ 

ΔΡΖΠΗΝΠ 

ΑΘΔΟΑΗΝ

Π 

ΑΟΗΘΚΝ

Π 

ΠΠΘΔΑ

ΠΗΩΛ 

ΠΛΝΙΗΘ

Ζ ΡΗΚΖ 

ΠΠΘΔΑ

ΠΗΩΛ 

ΑΛΑ 

ΔΗΓΝΠ 

ΔΜΔΡΑΠΖ

Π  

(4)Σ(6) 

ΡΗΚΖ 

ΑΛΑ 

ΔΜΔΡ

ΑΠΖ 

(7)/(3

) 

ΠΛΝΙ

ΗΘΖ 

ΔΡΖΠΗ

Α 

ΓΑΞΑ

ΛΖ  

(8)Σ(3

) 

1          

2          

…          

ΠΛΝΙΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑ ΔΜΔΡΑΠΖ 
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ΞΗΛΑΘΑΠ Α2 

ΑΛΑΙΠΖ / ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

(ζςμπληπώνεηαι από ηην επιηποπΪ αξιολόγηζηρ) 

 

ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΑΛΡΝΣΖΠ ΖΗV-I  ΠΔ ΑΛΡΗΟΔΡΟΝΦΘΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Δηήζ

ηνο 

αξηζ

κφο 

εμεη

άζε

σλ 

Δηήζην 

θφζηνο 

παξαρψ

ξεζεο / 

εθκίζζ

σζεο 

εμνπιηζ

κνχ, 

ζπκπ/κ

έλνπ 

θφζηνπ

ο 

ζπληήξ

εζεο 

ηερληθή

ο 

ππνζηή

ξημεο, 

αλαβαζ

κίζεσλ 

θαη 

εθπαηδε

χζεσλ 

Αξηζκφο 

εμεηάζε

σλ αλά 

ζπζθεπ

αζία 

Δηήζηνο 

αθέξαην

ο 

αξηζκφο 

ζπζθεπ

αζηψλ 

αληηδξα

ζηεξίσ

λ γηα ηε 

δηελέξγ

εηα ησλ 

εμεηάζε

σλ 

Ρηκή 

ζπζθ

επαζ

ίαο 

Πχλνι

ν 

ηηκήο 

ησλ 

απαηη

νχκελ

σλ 

ζπζθε

παζηψ

λ αλά 

έηνο  

Ρηκή 

αληηδξ

αζηεξ

ίσλ 

αλά 

εμέηα

ζε 

Ρηκή αλά 

εμέηαζε 

ινηπψλ 

απαηηνχκε

λσλ 

πιηθψλ 

απφ ηνλ 

πίλαθα 

Α1.1 

Θφζηνο 

επηβάξπ

λζεο 

εμέηαζε

ο απφ 

ηελ 

παξαρψ

ξεζε / 

εθκίζζ

σζε 

εμνπιηζ

κνχ 

Ππλνιη

θφ 

θφζην

ο αλά 

εμέηα

ζε 

Ππλνιη

θή 

εηήζηα 

δαπάλ

ε  

(1) (2) 

 

(3) (1)/  

(3) 

(5) (4) x 

(5) 

(6) /  

(1) 

(8) (2) / 

(1) 

(7)+ 

(8)+(

9) 

(1) x 

(10) 
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ΞΗΛΑΘΑΠ Α2.1 – ΙΝΗΞΑ ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΙΗΘΑ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

α/α ΞΔΟΗΓΟ

ΑΦΖ 

ΙΗΘΝ 

ΘΩΓΗΘΝΠ 

ΞΟΝΚΖΘ

ΔΡΖ 

ΓΗΑ ΡΝ 

ΔΗΓΝΠ  

ΔΗΓΝΠ 

ΑΟΗΘΚ

ΝΠ 

ΔΜΔΡΑΠ

ΔΩΛ 

ΡΗΚΖ 

ΑΛΑ 

ΠΠΘΔ

ΑΠΗΑ 

ΠΣΛΝΡ

ΖΡΑ 

ΣΟΖΠΖΠ 

ΠΣΛΝΡ

ΖΡΑ 

ΣΟΖΠΖΠ 

ΔΡΖΠΗΝΠ 

ΑΘΔΟΑΗΝ

Π 

ΑΟΗΘΚΝ

Π 

ΠΠΘΔΑ

ΠΗΩΛ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΡΗΚΖ 

ΠΠΘΔΑΠ

ΗΩΛ ΑΛΑ 

ΔΗΓΝΠ 

ΔΜΔΡΑΠΖΠ  

(4)Σ(6) 

ΡΗΚΖ ΑΛΑ 

ΔΜΔΡΑΠΖ 

(7)/(3) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΡΖΠΗΑ 

ΓΑΞΑΛΖ  

(8)Σ(3) 

1          

2          

…          

ΠΛΝΙΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑ ΔΜΔΡΑΠΖ 

ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ: 

1. Γηα ηελ θάζε εμέηαζε είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζεί ν παξαπάλσ πίλαθαο κε 

ηελ ζπλνιηθή εηήζηα πνζφηεηα θαη ηελ ηηκή αλά ζπζθεπαζία γηα ηελ δηεμαγσγή φισλ 

ησλ εμεηάζεσλ ψζηε λα πξνθχπηεη ε ηηκή αλά ηέζη θαη ην ηειηθφ ζπλνιηθφ θφζηνο 

αλά εμέηαζε, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ην ρξφλν δσήο ησλ αληηδξαζηεξίσλ. 

Δθηφο ησλ αληηδξαζηεξίσλ ηα ινηπά απαξαίηεηα αλαιψζηκα πιηθά, πγξά πιχζεο θαη 

θαζαξηζκνχ, ειεθηξφδηα, νξνί ειέγρνπ θαη βαζκνλφκεζεο θ.ι.π. ζα πξνζθεξζνχλ 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2 ινηπψλ πιηθψλ ηνπ παξφληνο.   

2. Γηα ηνλ θάζε πξνζθεξφκελν ηχπν αλαιπηή είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζεί ν 

παξαπάλσ πίλαθαο, γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ηηκήο ηεο ζηήιεο 8 ηνπ Ξίλαθα 1 ηνπ 

παξφληνο. 

Δθφζνλ γηα κηα εμέηαζε ή θαη γηα θάπνηα νκάδα εμεηάζεσλ απαηηνχληαη δηαθνξεηηθά 

ινηπά αλαιψζηκα πιηθά, νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πεξηζζφηεξνπο 

πίλαθαο απαηηνχκελσλ ινηπψλ πιηθψλ ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

εμέηαζεο. 
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Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ Πποκήπςξηρ απιθμ. 873//15-2-2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ ΄ 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
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1. Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δηαζέηεη θαηάιιεια νξγαλσκέλν θαη ζηειερσκέλν 

ηερληθφ ηκήκα ζηελ πεξηνρή ηεο έδξαο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., θαζψο θαη ζηελ πεξηθέξεηα 

ηεο Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν ζα παξέρεη ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ηερληθή 

εμππεξέηεζε. Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θάζε πξφζθνξν ζηνηρείν, απφ 

ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνί ηηο πην πάλσ απαηηήζεηο (δηεχζπλζε 

εγθαηάζηαζεο, απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηερληθά κέζα, ν ρξφλνο ελαζρφιεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο ζα επηβεβαηψλεηαη απφ ζηνηρεία αζθάιηζεο ΗΘΑ. θ.ι.π.). Νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηερληθφ ηκήκα ζηελ πεξηνρή ηεο έδξαο ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ή ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο, νθείινπλ λα εθζέηνπλ 

ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ έγθαηξα 

ζηηο εθάζηνηε αλαθχπηνπζεο αλάγθεο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. 

2. Νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο βεβαίσζε ή 

άιιν αληίζηνηρν έγγξαθν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, απφ ην 

νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξία είλαη εμνπζηνδνηεκέλε γηα ηελ 

παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ησλ εηδψλ απηψλ (service, 

αληαιιαθηηθά θ.ι.π.) ή φηη έρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα. 

3. Νη ζπκκεηέρνληεο  νθείινπλ  λα πξνζθνκίζνπλ  ζηνηρεία  πνπ λα απνδεηθλχνπλ 

ηνλ βαζκφ, ηε ζπρλφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο ηνπ ηερληθνχ ηνπο πξνζσπηθνχ.  

4. Ρν ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. έρεη δηθαίσκα λα επηζεσξήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα βεβαησζεί γηα ηε δπλαηφηεηα απηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

φζα δεηνχληαη κε ηελ δηαθήξπμε. 

5. Ν πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε: 

5.1. Λα ζπλνδεχεη ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά κε νδεγίεο ρξήζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα 

εηδψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, νη νπνίεο πξέπεη λα απνδίδνπλ πηζηά ην πξσηφηππν 

θείκελν θαη λα θέξνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

5.2. Λα παξέρεη θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ εθπαίδεπζε ζην ηαηξηθφ, παξαταηξηθφ 

θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηε ρξήζε απηψλ.   

5.3. Θα αλαθεξζεί νπσζδήπνηε ζηελ πξνζθνξά , πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί, 

πιήξεο θαηάινγνο ίδησλ ή παξφκνησλ ζπζηεκάησλ/κεραλεκάησλ πνπ έρνπλ 
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εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα κε ηδηαίηεξε επηζήκαλζε –αλαθνξά ησλ κεραλεκάησλ 

πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε Γεκφζηα Λνζνθνκεία θαη ζα δηεπθξηληζηεί , αλ 

ζπληεξνχληαη απφ ην αληίζηνηρν ζπλεξγείν ηνπ πξνκεζεπηή θαη πφηε. 

6. Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ππνβάιεη έγγξαθε δήισζε φηη εγγπάηαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, ηελ θαηαιιειφηεηά 

ηνπο γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο 

ηερληθέο απαηηήζεηο ηηο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν ππάιιειν, ν νπνίνο ζα επηδείμεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Δθάζηνηε 

Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., εθφζνλ απαηηείηαη, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη 

ρεηξηζκνχ ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δθάζηνηε Δξγαζηεξίνπ ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ..  

7. Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη επίζεο λα εγγπάηαη εγγξάθσο φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο ζα δηαζέηεη επαξθή πνζφηεηα πιηθψλ, αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ Ρκεκάησλ, Κνλάδσλ ή Δξγαζηεξίσλ 

ηνπ Δθάζηνηε Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη ηα ππφ 

πξνκήζεηα είδε. 

8. Καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα θαηαηεζεί δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

φηη κπνξεί λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, 

ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ή ελδερνκέλσο θαη άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ 

αζθάιεηα πξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

9. Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη γεληθά ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζε 

πεξίπησζε ρεκηθήο εμέηαζεο ηνπ είδνπο, βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

10.  Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη, επί πνηλή απφξξηςεο απηψλ, απφ 

αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο, ζην νπνίν ζα δίλνληαη αλαιπηηθέο απαληήζεηο ζε 

φια ηα ζεκεία ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (κε ηε ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη ζην 

ζρεηηθφ παξάξηεκα), θαζψο θαη ζε θάζε άιιε ηερληθή απαίηεζε ηνπ Δθάζηνηε 

Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. πνπ πεξηέρεηαη ζηε δηαθήξπμε.  
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11. Ρα αλαγξαθφκελα ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε 

παξαπνκπέο ζηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

ή κε ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ βεβαηψζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή (θαη) άιισλ 

επίζεκσλ εγγξάθσλ γηα φ,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα. Ωο επίζεκα 

ηερληθά θπιιάδηα ινγίδνληαη θαη νη εθηππψζεηο ηέηνησλ εγγξάθσλ απφ ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ 

πξνζθνξά αλαθέξεηαη α) ε εκεξνκελία κεηαθφξησζεο (downloading) ησλ 

θπιιαδίσλ απηψλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη πξνγελέζηεξε ησλ πέληε (5) εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη β) ε αθξηβήο ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε, ζηελ νπνία κπνξεί λα ηα αλαδεηήζεη ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη θάζε άιιν αξκφδην φξγαλν.  

12.  Νη παξαπάλσ φξνη ζεσξνχληαη δεζκεπηηθνί, κε πνηλή απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζε θάπνηνλ απφ απηνχο. 
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Α. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΛΗΣΛΔΠΖΠ  HIV - I ME REAL TIME PCR. 

1. Λα εθηειεί ηελ εμέηαζε κέηξεζεο ηηθνχ θνξηηνχ ηνπ ηνχ Δπίθηεηεο Αλνζναλεπάξθεηαο ηνπ 

Αλζξψπνπ ηχπνπ I κε αληηδξαζηήξηα πηζηνπνηεκέλα γηα δηαγλσζηηθή ρξήζε (CE & IVD), 

ηερλνινγία Real Time PCR. 

2.  Ζ επαηζζεζία (LOD) πνπ επηηπγράλεηαη λα είλαη ≤ 40 copies /ml αίκαηνο ή ≤100IU/ml αίκαηνο , 

ελψ ην φξην γξακκηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 106  copies /ml αίκαηνο. 

3. Ρν πξνζθεξφκελν θηη λα αληρλεχεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο ππφηππνπο ηνπ HIV - I , 

γεγνλφο πνπ πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ εξεπλεηηθέο κειέηεο θαη επηζηεκνληθέο βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά. 

4. Ρα αληηδξαζηήξηα λα εκπεξηέρνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο κάξηπξεο 

(controls) γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο εμέηαζεο, εζσηεξηθφ κάξηπξα γηα ηνλ έιεγρν χπαξμεο 

αλαζηνιέσλ ηεο PCR αληίδξαζεο. 

5. To ζχζηεκα λα δηαζθαιίδεη ηελ απνθπγή ησλ επηκνιχλζεσλ. 

6. Ζ δηαδηθαζία απνκφλσζεο λνπθιεηθψλ νμέσλ απφ θιηληθά δείγκαηα λα γίλεηαη απηφκαηα θαη φια 

ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο. 

7. Ζ αλάγλσζε ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα γίλεηαη απηφκαηα κε ζχζηεκα 

γξακκσηνχ θψδηθα (barcode) θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ζχζηεκα απνκφλσζεο. 

8. Ρν ζχζηεκα απνκφλσζεο λνπθιετθψλ νμέσλ λα κπνξεί λα δερηεί πνηθίινπο αξρηθνχο φγθνπο 

δείγκαηνο. 

9. Λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ πνπ ειέγρεη ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ αξρή 

(εηζαγσγή ησλ δεηγκάησλ ζην απηφκαην ζχζηεκα απνκφλσζεο λνπθιετθψλ νμέσλ) έσο θαη ηελ 

έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

10. Ζ δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ησλ αληηδξάζεσλ ηεο PCR λα εθηειείηαη απηφκαηα. 

11. Ρν ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ. 

12. Ρν ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο λα ππνινγίδεη απηφκαηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα γηα θάζε δείγκα 

(π.ρ. αξηζκφο ηηθψλ ζσκαηηδίσλ – copies /ml αίκαηνο ή IU/ml αίκαηνο). 

13. Λα ππνβιεζεί αλαιπηηθφο θαηάινγνο ησλ επηπιένλ εμεηάζεσλ πνπ δχλαηαη λα εθηειέζεη ην 

πξνζθεξφκελν ζχζηεκα θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο αλ ην ζχζηεκα δχλαηαη λα εθηειεί θαη άιιεο 

εμεηάζεηο είηε σο έρεη είηε κέζσ κειινληηθψλ αλαβαζκίζεσλ ή επεθηάζεσλ. 

14. Λα αλαθέξεηαη ζαθψο ν αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ πνπ κπνξεί λα αλαιχζεη ην ζχζηεκα αλά 

κνλάδα ρξφλνπ. 
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15. Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε λα γίλεη αλά βηνινγηθφ δείγκα θαη λα αλαθέξεηαη ζαθψο ν ειάρηζηνο 

αξηζκφο δεηγκάησλ πνπ κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη ηαπηφρξνλα πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε 

κέγηζηε δπλαηή νηθνλνκία αληηδξαζηεξίσλ. Πηελ πξνζθνξά λα ζπλππνινγίδεηαη ε θαηαλάισζε 

αληηδξαζηεξίσλ γηα ηε δεκηνπξγία πξφηππεο θακπχιεο θαη ησλ νξψλ ειέγρνπ (φπσο αλαθέξνληαη 

ζην εζψθιεηζην θπιιάδην ηεο εμέηαζεο). Νη επαλαιήςεηο θαη νη βαζκνλνκήζεηο λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην θφζηνο ηεο εμέηαζεο. 

16. Όια ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ λα είλαη ζηελ Διιεληθή 

Γιψζζα. 

Β. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ SEQUENCING ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΑΛΡΝΣΖΠ ΠΔ HIV 

ΑΠΘΔΛΔΗΠ. 

1. Ρν ζχζηεκα πξέπεη λα αληρλεχεη κεηαιιαγέο ζηνλ HIV πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε 

αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ.  

2. Ρν θηη λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE & IVD κε θαηάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

3. Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα αληηδξαζηήξηα γηα ηελ ηππνπνίεζε 

ησλ γνληδίσλ ηεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο, πξσηεάζεο, ελζσκαηάζεο (ηληεγθξάζεο) θαη 

γιπθνπξσηεΐλεο 120 (gp 120) ηνπ HIV-Η. 

4. Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχγρξνλν ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ελεκεξσκέλε βάζε κεηαιιαγψλ ηνπ HIV. 

5. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 

απνθσδηθνπνηεί θαη ηηο δχν ζπκπιεξσκαηηθέο αιπζίδεο DNA. 

6. Λα αλαθέξεηαη αξηζκεηηθά ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία 

δεηγκάησλ, θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάιπζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ) ελφο δείγκαηνο. 

7. Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη εθηππσηψλ, θαζψο θαη απφ ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ. 

8. Όια ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ λα είλαη ζηελ Διιεληθή 

Γιψζζα. 
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Πην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδνληαη ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξέπεη 

λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1 

 

ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΔ ΔΟΥ 

ΔΘΓΝΡΖΠ …………………………………………………. 

Ζκεξνκελία έθδνζεο  ……………… 

 

Ξξνο ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. «…………………….» (πιήξε ζηνηρεία) 

Δγγχεζή καο ππ’ αξηζ. ……………………….  

γηα πνζφ ΔΟΩ ………………… 

 

Παο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη 

αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελνη ησλ ελζηάζεσλ δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ ΔΟΩ …………………. γηα ηελ Δηαηξία 

………………………………………………………….. νδφο ………………………….. αξηζκφο …. (ή 

ζε πεξίπησζε Έλσζεο πξνκεζεπηψλ, γηα ηελ Δηαηξία 1) …………………………...  θαη 2)  

…………………………….  αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο,  εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο 

πξνκεζεπηψλ),  γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο 

…………….. ή ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ,  γηα ηελ πξνκήζεηα ………………………..… 

ζχκθσλα  κε ηελ ππ’ αξηζ. ………………... δηαθήξπμή ζαο. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ 

δηαγσληζκφ  απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο 

δεζκεχζεψο ηεο θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο,  ζηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε 

απηήλ. 

Ρν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, 

ρσξίο νπνηαδήπνηε εθ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο 



 

76 
 

έξεπλα ηνπ βάζηκνπ  ή κε ηεο απαηηήζεσο ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) κέξεο κεηά απφ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο,  ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………  

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεψλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 

Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ 

ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Ρξάπεδα καο.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 



 

77 
 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2 

 

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΔ ΔΟΥ 

 

ΔΘΓΝΡΖΠ ……………………………………………. 

Ζκεξνκελία έθδνζεο  ………………… 

 

Ξξνο ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. «…………………………» (πιήξε ζηνηρεία) 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. ………………………………. 

γηα πνζφ ΔΟΩ ……………………………  

 

Ξιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξία (ή ε Έλσζε Δηαηξηψλ 

………………………………………….) νδφο  …………………….. αξηζ. ……………. σο 

πξνκεζεπηήο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, σο αγνξαζηέο, ζχκβαζε, πνπ ζα 

θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα …………………………..…., ζπλνιηθήο αμίαο …………………………… 

θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξία (ή ε Έλσζε) 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ δειαδή γηα  ΔΟΩ …………………….... 

Κεηά ηα παξαπάλσ, ε Ρξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε 

εγγχεζε ππέξ ηεο εηαηξίαο (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο, ππέξ ησλ Δηαηξηψλ 1) 

…………….…… …………………….. θαη 2) ………………………………..……… αηνκηθά γηα θάζε 

κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Ξξνκεζεπηψλ), θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ 

παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο,  λα θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ 

ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ 

βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη δήισζή 

ζαο φηη ε εηαηξία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο 

ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην 

νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 
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Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε 

πάγην ηέινο ραξηφζεκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….  

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.       

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 

Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,  καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ 

ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Ρξάπεδα καο.    

       (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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 ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑΡΝΠ 
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ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 

 

ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Επώνσμο:  Όνομα:  

 

Παηρώνσμο:  Μηηρώνσμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννηζης: 
__ /__ / ____ 

Τόπος 

Γέννηζης: 
 

 

Τηλέθφνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθσνζη Καηοικίας:    

    

    

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

Όνομα Ιδρύμαηος 
Τίηλος 

Πηστίοσ 
Ειδικόηηηα 

Ημερομηνία 

Απόκηηζης 

Πηστίοσ 

 

 

   

 

 

   

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΔΛΔΥΟΤ   
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(ζηο προηεινόμενο, από ηον 

σπουήθιο Ανάδοτο, ζτήμα 

διοίκηζης Έργοσ) 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Έπγο Δπγοδόηηρ 
Θέζη1 και Καθήκονηα 

ζηο Έπγο  

Απαζσόληζη 

ζηο Έπγο 

Πεπίοδο

ρ 

(από - 

έφς) 

Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

1  Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 

 

 

 

 

 

                                            

 


