ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ,
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3ΗΣ ΥΠΕ, (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4Ε9ΟΡΕΠ-7Ρ2 Θεσσαλονίκη, 17.12.2018
Αρ. Πρωτ.49588
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων - CPV 33696200-7 των Φορέων
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφεξής ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας, που κατέχουν στην κυριότητα τους Αιματολογικούς Αναλυτές για χρονική διάρκεια τριών
(3) μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης # 46.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος διαγωνισμού

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Κριτήριο κατακύρωσης

Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της
τιμής

Καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης προσφορών

Ημερομηνία: 31.12.2018
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα:14:30 μμ.

Ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού

Ημερομηνία: 2.1.2019
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα:10:00 πμ

Τόπος διενέργειας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Αριστοτέλους 16 ,4ος όροφος

CPV

33696200-7

Αντικείμενο διαγωνισμού

Αντιδραστήρια Αιματολογικών Εξετάσεων

Χρόνος
σύμβασης

Τρείς (3) μήνες

ισχύος
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Ημερομηνία ανάρτησης
στο ΚΗΜΔΗΣ

18.12.2018

Προϋπολογισθείσα
Δαπάνη

46.000,00€ (με ΦΠΑ)

Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές κάθε
φορά ισχύουν.

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1

Του Ν.3329/2005 (81/Α΄/2005) «Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.2

Του Ν.3580/2007 (134/Α΄/2007) «Προμήθειες

Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
1.3

Του Ν.3918/2011 (31/Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».

1.4

Του Ν.4013/2011 (204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (90/Α΄/2013).

1.5

Του Ν.4238/2014 (38/Α΄/2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».

1.6

Του Ν. 4250/2014 (74/Α΄/2014)

«Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.7

Του Ν. 4254/2014 (85/Α΄/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

1.8

Του

N. 4412/2016 (47/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί
έως σήμερα και ισχύει.
1.9

Του Ν.4486/2017 (115/Α΄/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

1.10 Του υπ’αρίθμ. (ΕΕ) 2016/679 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων.
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1.11 Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
1.12 Του υπ’αρίθμ. (ΕΕ) 2016/679 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπ’ αριθμ. 158/2016 (3698/Β΄/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79
παρ. 4 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των
ορίων των οδηγιών».
2.2. Την υπ.αριθμ. 48571/12.12.2018 (ΑΔΑ ΩΚΥΨΟΡΕΠ-ΨΙ6) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
2.3. Την υπ’αρίθμ. 1349/12.12.2018 (ΑΔΑ ΨΔΠΠΟΡΕΠ-ΜΥΥ) Απόφαση του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ
(Μακεδονίας) περί έγκρισης διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Αντιδραστηρίων
Αιματολογικών Εξετάσεων των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας, που κατέχουν στην κυριότητα τους Αιματολογικούς Αναλυτές.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την
προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που κατέχουν στην κυριότητα τους Αιματολογικούς Αναλυτές.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #46.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 48571/12.12.2018 (ΑΔΑ ΩΚΥΨΟΡΕΠΨΙ6) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
ΑΡΘΡΟ 1:
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον(12) ημερών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει

στις

3.1.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. στο Τμήμα
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Προμηθειών της Υπηρεσίας (Αριστοτέλους 16,4ος όροφος).
- Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας),
μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την
31.12.2018 έως 14.30 μ.μ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν
γίνονται αποδεκτές.
ΑΡΘΡΟ 2:
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε :
1) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
2) Στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
3) Στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Νοσοκομείου www.3ype.gr
4) Στα Επιμελητήρια
Σημείωση: Tυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης που μπορεί να προκύψουν
παρέχονται από την υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 3:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς όπως αυτοί περιγράφονται στο
άρθρο 2, παρ. 1 (11) του ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή
ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων
επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της
παρούσης.
Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν.
4412/2016.
Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται αυτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 19
παρ. 2, ν. 4412/2016).
Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, αυτή
υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, ν.4412/2016).
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 4, ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 4:
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
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περισσότεροι λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016 και συγκεκριμένα, εάν έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα
ακόλουθα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008
(Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του Διοικητικού, Διευθυντικού ή Εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
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στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
ΑΡΘΡΟ 5:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε σφραγισμένο (κυρίως)
φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη «Προσφορά».
Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης.
Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
Τα στοιχεία του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους χωριστούς και σφραγισμένους
υποφακέλους:
Α. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει:
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του
άρθρου 75 του Ν.4412/2016, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

του άρθρου 79 παρ. 4 του

ν.4412/2016, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ε΄ της διακήρυξης, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
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Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τα πεδία του τυποποιημένου αυτού
εντύπου ως κάτωθι:


Μέρος II: Α, Β, Γ, Δ



Μέρος III: Α, Β, Γ



Μέρος IV: α



Μέρος VI

Β. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των
κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο, τα
οποία τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της
Παρούσης. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να
περιλαμβάνει:
 Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά
κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και με τους όρους της
διακήρυξης ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
 Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του πληροί
πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) ο προσφέρων διαθέτει
κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της
σύμβασης, γ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα ενενήντα (90) ημερών.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Β. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά,
απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η
οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης. διαμορφωμένα ως
εξής:


Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και
ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για το υπό προμήθεια είδος,
όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β’.



Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Στην
τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας και μεταφοράς υπό προμήθεια είδους, στον χώρο
που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία.
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Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό
προμήθεια είδη και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.



Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση της
σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε
αξίωση του προμηθευτή πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει
βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την
αποπληρωμή τους.



Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση

ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα

οργάνου, από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.


Στη τιμή ανά εξέταση θα περιλαμβάνονται: α) τα επί μέρους κόστη όλων των υλικών που
χρησιμοποιούνται
βαθμονόμησης

για
και

τη

διενέργεια

ελέγχου,

των

επανέλεγχος,

αντιστοίχων
αναλώσιμα

εξετάσεων
υλικά

-

(αντιδραστήρια,
αραιωτικά

υλικά

δειγμάτων,

αντιδραστήρια επεξεργασίας δειγμάτων, ρυθμιστικά διαλύματα, πλυστικά διαλύματα κ.λ.π.) και β)
Το επί μέρους κόστος συντήρησης μηχανημάτων πλην των ανταλλακτικών που θα βαρύνουν την
3η ΥΠΕ Μακεδονίας.
Στην οικονομική πρόσφορα πρέπει να αναφέρεται η τιμή συσκευασίας των αντιδραστηρίων, καθώς και
ο αριθμός εξετάσεων που δίνει κάθε συσκευασία με βάση την σταθερότητα των αντιδραστηρίων στους
αναλυτές, αλλά και την κατανάλωση αντιδραστηρίων για βαθμονόμηση και ποιοτικό έλεγχο, άλλως η
πρόσφορα θα απορρίπτεται.
Όσον αφορά στους βαθμονομητές (calibrators) να αναφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός συσκευασιών
υπολογιζόμενος με βάση την συχνότητα με την οποία απαιτείται να χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια
ζωής τους (προ και μετά την ανασύσταση). Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται το πρότυπο ως προς το
οποίο έχουν βαθμονομηθεί (στοιχειά ιχνηλασιμότητας). Τα εργαστήρια θα έχουν τη δυνατότητα κατά
την κρίση τους (εφόσον δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου) να αυξήσουν τη συχνότητα
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.
Όσον αφορά στα controls να αναφέρεται ο αριθμός συσκευασιών
Όσον αφορά στα αναλώσιμα να δηλωθεί ο απαιτούμενος ακέραιος αριθμός συσκευασιών για όλα τα
αναλώσιμα με βάση το χρόνο ζωής τους στον αναλυτή.
Εξέταση νοείται μόνο το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης βιολογικών δειγμάτων.
Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως:
Α. Τιμή ανά εξέταση.
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Β. Τιμές των προσφερομένων Αντιδραστηρίων, καθώς και των επιπρόσθετων υλικών, όπως υλικά
βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, Calibrators) και λοιπών αναλωσίμων, ανά συσκευασία, που
απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων.
Γ. τον αριθμό των ακέραιων συσκευασιών για αντιδραστήρια, controls, calibrators και παντός είδους
αναλώσιμων τα οποία θα απαιτηθούν για την διενέργεια των εξετάσεων.
Σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του
διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις
τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς
καθώς και τον κωδικό GMDN με τον οποίο παρακολουθούνται. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν
παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.
Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Το κριτήριο για τη κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Προσφορά, η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 6
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες/οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες
στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους οικονομικούς φορείς παρέτειναν τις
προσφορές τους.
ΑΡΘΡΟ 7
ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών
φορέων.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη στις κάτωθι περιπτώσεις:
Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
Προσφορά ή οποία είναι ανώτερη από την αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών του άρθρου 24
του Ν. 3846/2010.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) να υποβάλει εντός προθεσμίας (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα παρακάτω
δικαιολογητικά κατακύρωσης:
1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος
αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν.
Συγκεκριμένα σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο το απόσπασμα ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται:


για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.



για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Σημειώνεται

ότι

σε

περίπτωση

ένωσης

οικονομικών

φορέων

τα

πιστοποιητικά

πρέπει

να προσκομίζονται για κάθε μέλος τη ένωσης.
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Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο

Πρωτόκολλο της

υπηρεσίας.
Β.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που

υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η υπηρεσία μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε
(5) επιπλέον ημέρες.
Γ. Αν κατά τον έλεγχο τον δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή
ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στον προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
ως άνω δικαιολογητικά τότε εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των παρ. 3 έως

5 του

Άρθρου 103 του ν. 4412/2016.
Δ. Η

διαδικασία

ελέγχου

των

παραπάνω

δικαιολογητικών

ολοκληρώνεται

με

τη

σύνταξη

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
(σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις)

είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας

σύναψης σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΣΥΜΒΑΣΗ
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της διαδικασίας γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.
Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας
του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 117 παρ. 3).
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει.
Κατά της Απόφαση αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Στην συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προμηθευτή και τον
προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας
εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των
ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (όπου απαιτείται) .
Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
την σύμβαση μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/16.
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης:
α. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης (εφόσον προβλέπεται στην παρούσα)
και
β. Σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου της Αρχής.
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 περί
προμηθειών.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την
κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και
εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμία δέκα
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 12
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ματαιώνεται η διαδικασία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
και σύµφωνα µε τα καθοριζόμενα του Άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην
Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 14
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα μετά την παράδοση και την
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα
όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 15
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.
Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης
Νομοθεσίας .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ:
Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δ’
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν:
Α.

Δήλωση ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, η οποία θα
παρέχεται δωρεάν.

Β.

Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου των οργάνων ότι είναι εξουσιοδοτημένος για τεχνική
υποστήριξη.

Γ.

Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου περί συμβατότητας των προσφερομένων υλικών με
τους υπάρχοντες αιματολογικούς αναλυτές.

2.

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:


Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για τη χρήση τους στους αναλυτές.



Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως.



Να έχουν τον κατά το δυνατό μακρύτερο χρόνο λήξεως.



Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου όπου προβλέπεται.



Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία όπως αναφέρεται παρακάτω.

Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να
μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα
όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια
χρήσεως, μετά από σχετική τεκμηριωμένη αναφορά του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Εργαστηρίου.
Όλα τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογούνται κατά τη διαδικασία της προμήθειας και θα
ελέγχονται κατά την διαδικασία της παραλαβής.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 98/79/Ε.Κ. ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.
3.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση
των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.
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Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να
αναφέρονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ στα Ελληνικά ή Αγγλικά εκτός εάν η Υπουργική Απόφαση
εναρμόνισης της Οδ. 98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά:
1.

Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγράφεται η Επωνυμία και η διεύθυνση του εγκαταστημένου
στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή.

2.

Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να
αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητα του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.

3.

Κατά περίπτωση, την ένδειξη ‘ΣΤΕΙΡΟ’ ή άλλη ένδειξη, με την οποία επισημαίνεται η ειδική
μικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαριότητας.

4.

Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από τη λέξη ‘ΠΑΡΤΙΔΑ’ ή τον αύξοντα αριθμό.

5.

Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς χωρίς
υποβιβασμό της επίδοσης.

6.

Κατά περίπτωση, η ένδειξη, με την οποία θα επισημαίνεται ότι πρόκειται για ‘προϊόν’ που
χρησιμοποιείται in vitro ή μόνο για την αξιολόγηση επιδόσεων.

7.

Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού.

8.

Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.

9.

Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά εκτός εάν η
Υπουργική Απόφαση εναρμόνισης της Οδ.98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά ως εξής:


Τα στοιχεία της ετικέτας πλην των παραγράφων 6 και 7.



Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή την
συγκέντρωση του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου
(kit).



Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για την
μέτρηση.



Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά την πρώτη αποσφράγιση της
πρωτοταγούς συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των
αντιδραστηρίων εργασίας.



Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση, την
ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγιμότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις
γνωστές αλληλεπιδράσεις.



Ένδειξη του τυχόν απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για την αναγνώριση
του ειδικού αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιείται ορθώς.



Τον τύπο του δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται, τις τυχόν ειδικές συνθήκες συλλογής,
προεπεξεργασίας και κατά περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες για την
προετοιμασία του ασθενούς.



Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος.
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10. Τη

διαδικασία

μετρήσεως

που

πρέπει

να

ακολουθείται

με

το

διαγνωστικό

προϊόν,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση:


Της αρχής της μεθόδου.



Των ειδικών αναλυτικών χαρακτηριστικών επιδόσεως (ευαισθησία, εξειδίκευση, ακρίβεια,
επαναληψιμότητα,

αναπαραγωγιμότητα,

όρια

ανίχνευσης,

φάσμα

μετρήσεων,

πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο των γνωστών σχετικών παρεμβολών) των
περιορισμών της μεθόδου και πληροφοριών, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση, εκ μέρους
του χρήστη, των διαδικασιών και υλικών μετρήσεων αναφοράς.


Των πληροφοριών, που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισμό, ο οποίος απαιτείται,
πριν από τη χρησιμοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, επώαση,
έλεγχος οργάνων κ.ά.).



Ενδείξεων για το κατά πόσο απαιτείται εκπαίδευση των χρηστών.



Τη μαθηματική μέθοδο, με την οποία υπολογίζονται τα μαθηματικά αποτελέσματα και όπου
απαιτείται η μέθοδος προσδιορισμού των θετικών αποτελεσμάτων.



Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές επιδόσεις του
προϊόντος.

11. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες σχετικά με:


Τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών επικύρωσης.



Αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος.



Τα μεσοδιαστήματα αναφοράς για τις προσδιοριζόμενες ποσότητας συμπεριλαμβανομένης
της περιγραφής του πληθυσμού αναφοράς που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.



Αν το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται ή να συνδέεται με
άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμό, προκειμένου να λειτουργήσει σύμφωνα με τον
προορισμό του, επαρκή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή
των ενδεδειγμένων προϊόντων ή εξοπλισμού που πρέπει να χρησιμοποιούνται, προκειμένου
να επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλος συνδυασμός.



Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του
προϊόντος και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για
τη φύση και τη συχνότητα της συντήρησης και της βαθμονόμησης που απαιτούνται για να
εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος.



Πληροφορίες για την διάθεση των αποβλήτων.



Πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθεση επεξεργασία ή χειρισμό που απαιτείται προτού
χρησιμοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση).



Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας.



Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναποστείρωσης ή απολύμανσης.



Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τους τυχόν ειδικούς και ασυνήθεις κινδύνους
που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών προϊόντων
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων προστασίας, αν το διαγνωστικό προϊόν περιέχει
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ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, που πρέπει να εφίσταται η προσοχή των χρηστών
στη δυνητική μολυσματική φύση της.


Την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών χρήσεως.

12. Μετά την κατακύρωση ο μειοδότης υποχρεούται να επισημαίνει επιπλέον κάθε μονάδα
συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται με: Α. Τα στοιχεία του προμηθευτή, Β. Την

ένδειξη

«ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ».
4.

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο κάθε φορέας ΠΦΥ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά
δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά τη
διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική τεκμηριωμένη αναφορά του Προϊσταμένου του Εργαστηρίου.
Σε περίπτωση που απορριφθεί από την Επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συμβατική
ποσότητα ή μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται
από τον αρμόδιο φορέα, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που καλύπτει
τους όρους της σύμβασης.
Εάν τελικά ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.
Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και δαπάνες του, μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την προσκόμιση των νέων ειδών.
Για το επιπλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή
φόρτωσης ο προμηθευτής λογίζεται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται
από το ν. 4412/2016.
5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν:
Α)

Χώρα προέλευσης των υλικών.

Β)

Εργοστάσιο κατασκευής και τόπο εγκατάστασης του.

Γ)

Χρόνο παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία.

Δ)

Χρόνο ζωής (ημερομηνία παραγωγής και λήξης).

Ε)

Τη συσκευασία του υλικού που πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής.

Οι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει έδρα το
εργοστάσιο

παραγωγής

αντιδραστηρίων, η

οποία

θα

βεβαιώνει

ότι

όλα

τα

ζητούμενα

αντιδραστήρια θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου, ότι είναι κατάλληλα για τους
αναλυτές και ότι το εργοστάσιο διαθέτει άδεια δυνατότητας παραγωγής in νitrο αντιδραστηρίων.
Οι προμηθευτές υποχρεούνται κατά το στάδιο της αξιολόγησης σε επίδειξη διενέργειας των
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εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά και τους υπάρχοντες αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί από την
Επιτροπή του διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα
απόσυρσης, του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την
υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων καθώς και
την ασφάλεια πραγμάτων.
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως ότι με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια
καθώς και τα υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του
αιματολογικού εργαστηρίου.
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως την αντιστοιχία αντιδραστηρίων και παντός
είδους απαιτούμενων αναλωσίμων για την διενέργεια της κάθε εξέτασης.
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν στο σύνολο των αντιδραστηρίων ανά προμηθευτή.
Οι προμηθευτές δεσμεύονται στην περίπτωση που ο προσφερόμενος αριθμός αντιδραστηρίων και
αναλωσίμων δεν καλύψει τις ζητούμενες εξετάσεις, υποχρεούνται να προσφέρουν δωρεάν τις
απαιτούμενες συσκευασίες αντιδραστηρίων και αναλωσίμων προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι
συνολικές απαιτούμενες εξετάσεις ανά εργαστήριο.
Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος με την οποία θα δηλώνεται ότι: «Αναλώσιμα αντιδραστήρια
και λοιπά υλικά που δεν περιλαμβάνονται στους αναλυτικούς πίνακες κόστους εξετάσεων της
προσφοράς τους, και τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης για τη λειτουργία του
αναλυτικού συστήματος θα παραδίδονται στους Φορείς της ΠΦΥ δωρεάν, εκτός εάν ο πραγματικός
αριθμός των εξετάσεων υπερβεί τον αριθμό εξετάσεων που δηλώνονται ότι θα πραγματοποιηθούν
για το χρονικό διάστημα της σύμβασης. Ποσότητες αναλωσίμων και λοιπών υλικών που θα
υπερβαίνουν τις ποσότητες που δηλώνονται στον πίνακα της προσφοράς τους για τον αριθμό
εξετάσεων που δηλώνονται θα παραδίδονται στις φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
δωρεάν».
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ΕΞΕΤΑΣΗ : ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
Οι ποσότητες των κατωτέρω αντιδραστηρίων και υλικών εξαρτώνται από τον αριθμό των εξετάσεων
και τη συσκευασία τους και θα αναφερθούν αναλυτικά από τους προσφέροντες.

1.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 22 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ TΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ BECKMAN
COULTER
Α/Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ
3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1

ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

ΜΑΧ-Μ

1

5000

1,20 €

6.000,00 €

2

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΜΑΧ-Μ

1

3600

1,20 €

4.320,00 €

3

ΔΙΑΒΑΤΩΝ

ΗΜΧ

1

3000

1,20 €

3.600,00 €

4

ΠΕΚΑ-ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΗΜΧ

1

3000

1,20 €

3.600,00 €

5

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΜΑΧ-Μ

1

3000

1,20 €

3.600,00 €

6

ΜΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΧ-Μ
/ΗΜΧ

1

2000

1,20 €

2.400,00 €

7

ΜΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΗΜΧ

1

3500

1,20 €

4.200,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ισότονο διάλυμα που χρησιμοποιείται για την αρίθμηση των
κυττάρων χωρίς να αλλοιώνει την φυσική κατάσταση αυτών
Λυτικό αντιδραστήριο μέτρησης της Hb

27.720,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20L

0,5-1L

Σετ αντιδραστηρίων σε συσκευασία για την ταυτοποίηση του
3

λευκοκυτταρικού τύπου χωρίς να αλλοιώνει την φυσική τους

Φιαλίδια

κατάσταση
4

5

Πλυστικό αντιδραστήριο για καθαρισμό και ήπια απολύμανση του
αναλυτή
Πρότυπο ανθρώπινο αίμα 22 παραμέτρων (τριών επιπέδων) για
τον έλεγχο και την ρύθμιση του οργάνου (High, Low, Normal)

5L

Φιαλίδιο
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2.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ TΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ BECKMAN
COULTER
Α/Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ
3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1

ΕΔΕΣΣΑΣ

Τ890

1

3000

1,20 €

3.600,00 €

2

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Τ890

1

3000

1,20 €

3.600,00 €

3

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Τ890

1

2000

1,20 €

2.400,00 €

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΑΧ-Μ

1

2500

1,20 €

3.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

12.600,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σετ αντιδραστηρίων σε συσκευασία:

1

α. Ισότονο διάλυμα 15 L

15L&0,3L

β. Αντιδραστήριο λύσης ερυθρών 0,3 L

2

3

Πλυστικό αντιδραστήριο για καθαρισμό και ήπια
απολύμανση του αναλυτή
Πρότυπο ανθρώπινο αίμα 18 παραμέτρων για τον έλεγχο και
την ρύθμιση του οργάνου.

5L

Φιαλίδιο
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΗΣ ΥΠΕ, (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων των φορέων ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που
κατέχουν στην κυριότητα τους Αιματολογικούς Αναλυτές.

1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 22 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ TΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΥΛΗΣ
ΑΞΙΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΒΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ

ΠΕΚΑ-ΔΕΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΜΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

5000

3600

3000

3000

3000

2000

3500

Ισότονο
διάλυμα που
χρησιμοποιείται
για την
αρίθμηση των
κυττάρων χωρίς
να αλλοιώνει
την φυσική
κατάσταση
αυτών

210000317
LH SERIES
DILUENT
20L PN
8547194
(EK846948)
GM 32414

12

12

8

5

6

6

2

51

Λυτικό
αντιδραστήριο
μέτρησης της
Hb

210000313
LYSE S III
DIFF 1L
PN8448155
(EK846944)
GM 39434

6

6

3

3

3

3

1

25

ΤΙΜΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ
& ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
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Σετ
αντιδραστηρίων
σε συσκευασία
για την
ταυτοποίηση
του
λευκοκυτταρικού
τύπου χωρίς να
αλλοιώνει την
φυσική τους
κατάσταση
Πλυστικό
αντιδραστήριο
για καθαρισμό
και ήπια
απολύμανση
του αναλυτή
Πρότυπο
ανθρώπινο
αίμα 22
παραμέτρων
(τριών
επιπέδων) για
τον έλεγχο και
την ρύθμιση του
οργάνου (High,
Low, Normal)

210000315
LH SERIES
PAK
PN8547195
(EK
846946)
GM44309

210000323
CLENZ
CLEANING
AGENT 5L
PN 844822
(EK
846954)
GM 38442
210001864
5C CELL
CONTROL
TRIPAK
3ML PAC
PN
7547116
(EK
846973)
GM30534

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

3

2

1

1

2

2

1

12

2

4

2

2

3

2

2

17

3

3

2

2

3

3

3

19

26

27

16

13

17

16

9

124

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ
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2.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ TΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ

ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

3000

3000

2000

2.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ

Σετ αντιδραστηρίων σε
συσκευασία:
α.
Ισότονο διάλυμα 15 L
β. Αντιδραστήριο
λύσης ερυθρών 0,3 L

210000321 DIFF ACT PAK SET
PN 8448344, (EK846952) GM
41955

0

6

3

2

11

Πλυστικό
αντιδραστήριο για
καθαρισμό και ήπια
απολύμανση του
αναλυτή

210000323 CLENZ CLEANING
AGENT 5L PN 844222 (EK
846954) GM 38442

0

2

3

1

6

Πρότυπο ανθρώπινο
αίμα 18 παραμέτρων
για τον έλεγχο και την
ρύθμιση του οργάνου

210000337 4C ESCELL
CONTROL NORMAL 3,3 ml
PN7547202 (EK 846966)
GM30531

0

2

2

1

5

10

8

4

22

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

0

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Ημερομηνία

Σφραγίδα – υπογραφή
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΦΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3ΗΣ ΥΠΕ, (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ,
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την

οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός
H Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που εδρεύει στην Αριστοτέλους 16, 54623
Θεσσαλονίκη, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 999122114, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Θεσσαλονίκης,
και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Γιώργο Κίρκο, Διοικητή της
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα
σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η ατομική εταιρεία

, που εδρεύει

αριθμό φορολογικού μητρώου

υπάγεται στη

έχει
η

οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής».
Έχοντας υπόψη:
Α)

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Β)

Την υπ’ αριθ. 39605/25.10.2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Γ)

Την υπ.αριθμ. 48571/12.12.2018 (ΑΔΑ ΩΚΥΨΟΡΕΠ-ΨΙ6) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Δ)

Την υπ' αριθ.

κατακυρωτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου

διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων
ανακηρύχθηκε Προμηθευτής, για τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης,
Σελίδα 24 από 53

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΦΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3ΗΣ ΥΠΕ, (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής
που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας Αντιδραστηρίων
Αιματολογικών

Εξετάσεων

των

Φορέων

Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας

Υγείας,

εφεξής

ΠΦΥ

αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που κατέχουν στην κυριότητά τους
Αιματολογικούς Αναλυτές, ήτοι Πύλης Αξιού, Νεάπολης, Διαβατών, ΠΕΚΑ-ΔΕΗ Θεσσαλονίκης –
Ιατρείο Αμπελοκήπων, Βέροιας, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Καστοριάς, Έδεσσας, Κατερίνης και
Φλώρινας. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, σε
συνδυασμό με τους όρους της υπ΄αριθμ.

/

.12.2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος και την υπ’

αριθμ. ………………………. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
Η συνολική αξία των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των ……………. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τρείς μήνες , από τις

έως

.

Στην περίπτωση δε που οι ποσότητες των αντιδραστηρίων δεν έχουν εξαντληθεί η ισχύς της
σύμβασης παρατείνεται και έως συνολικά οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.
Η σύμβαση θα λυθεί αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας
Αντιδραστηρίων

και

Αναλωσίμων

Αιματολογικών

Εξετάσεων

με

ταυτόχρονη

παραχώρηση

αιματολογικών αναλυτών που διενεργεί η Υπηρεσία. Η Υπηρεσία θα έχει δικαίωμα υποβολής
αιτήματος εκτέλεσης των όρων της σύμβασης από την επομένη της υπογραφής της.
Ο <<ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ>> υποχρεούται :
α) Να συσκευάζει κατάλληλα τα προμηθευτέα είδη και να τα μεταφέρει με έξοδα και με κίνδυνο του
στους χώρους των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας).
Τα είδη που δεν φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν θα
παραλαμβάνονται από τα Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
β) Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά , ανάλογα με τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας

αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), οι δε παραγγελόμενες ποσότητες θα

παραδίδονται στα Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατά τις ώρες και ημέρες που ορίζει η
Διεύθυνση τους και θα είναι σύμφωνες με τις γραπτές ή τηλεφωνικές παραγγελίες.
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γ)

Ο

<<ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ>>

είναι

υποχρεωμένος

να

παρευρίσκεται

ο

ίδιος

προσωπικά

ή

με

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του κατά την παράδοση και παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή
των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

των ειδών τα οποία συνοδεύονται με Δελτίο

Αποστολής , όπως ο Νόμος ορίζει και να συνυπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.
δ) Οι Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχουν δικαίωμα να προβούν σε αυξομείωση των
ποσοτήτων που αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση ανάλογα με τις ανάγκες που
δημιουργούνται κατά το χρόνο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που ο
<<ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ>> δεν παραδώσει έγκαιρα τα είδη που παραγγέλθηκαν, η υπηρεσία μπορεί να τα
προμηθεύεται από το ελεύθερο εμπόριο, σε βάρος του <<ΧΟΡΗΓΗΤΗ>>.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή , η οποία θα συγκροτείται με απόφαση του
Διοικητή της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας).
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται ύστερα ή από μακροσκοπική ή χημική εξέταση, ανάλογα με τη
φύση του προμηθευτέου είδους ή με άλλους τρόπους, εάν υπάρχει ανάγκη. Εφόσον προς
διαπίστωση της ποιότητας των ειδών υπάρχει ανάγκη χημικής εξέτασης ή δοκιμών σε ειδικά
εργαστήρια, η σχετική εξέταση γίνεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους και με την καταβολή των
καθορισμένων υπέρ του Δημοσίου δικαιωμάτων ή σε άλλα αναγνωρισμένα ειδικά εργαστήρια
ερευνών. Οι δαπάνες αυτής της εξέτασης και η φροντίδα προσκόμισης των σχετικών αναλύσεων ή
βεβαιώσεων βαρύνουν τον <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>>.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Η συνολική αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο
ποσό όπως αυτό καταγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική
έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται
όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της
προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή για λογαριασμό της
Αναθέτουσας Αρχής.
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Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, Η Αναθέτουσα
Αρχή καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων
διενέξεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της
σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν.
4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε
υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4%.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.
Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος χωρίς ΦΠΑ), παραμένουν
σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία
ολοκλήρωσης της προμήθειας.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
1.

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208
του Ν. 4412/2016.

2.

Αποδεικτικό εισαγωγής του είδους στην αποθήκη του φορέα.

3.

Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Με πίστωση»

4.

Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή

5.

Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρμόδια υπηρεσία ΥΠΕ που διενεργεί τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην
κείμενη νομοθεσία. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν και
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατατέθηκε από τον <<ΧΟΡΗΓΗΤΗ>> σαν
εγγύηση η υπ' αριθμ.
#

της Τράπεζας

€# EURO με ημερομηνία λήξης την

.

εγγυητική επιστολή αξίας

.2018. Η εγγύηση αυτή θα αποδοθεί μετά την

πλήρη εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης. Το ποσόν της εγγυητικής επιστολής πρέπει
να δοθεί μόνο σε EURO.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε το συμβατικό
είδος μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.
Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση,
εφόσον: α. Το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του
Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση
επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας
Αρχής, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση κατά την οποία συμβατικό είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του
χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, τα
πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για κάθε
ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή
εκτέλεση της σύμβασης.
Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της
σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην
ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη
αυτής. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα
μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι
απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση
κοινοπραξίας.

Σελίδα 28 από 53

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΦΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3ΗΣ ΥΠΕ, (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΑΡΘΡΟ 5ο :
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (άρθρου 201 του ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον
εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική
απόφαση της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν
αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η
διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή
και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον
απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την
εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση
των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’
αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από τη Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής, προς το
οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται
στον ενδιαφερόμενο. Εάν η Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής δεν εκδώσει απόφαση επί της
αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί
την απόφαση της Διοίκησης, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά
προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν
και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην
αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Για

ότι

δεν

προβλέπεται

στην

παρούσα

σύμβαση,

εφαρμόζονται

οι

όροι

της

υπ’ αριθ. 39605/25.10.2018 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος καθώς και οι περί προμηθειών του
Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την
άσκηση άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη
σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
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Η συγκεκριμένη σύμβαση διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων).
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία,
αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή
έλαβε ένα (1) αντίγραφο, ενώ το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Αναθέτουσα Αρχή

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 22 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ BECKMAN
COULTER
Α/Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ
3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1

ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

ΜΑΧ-Μ

1

5000

1,20 €

6.000,00 €

2

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΜΑΧ-Μ

1

3600

1,20 €

4.320,00 €

3

ΔΙΑΒΑΤΩΝ

ΗΜΧ

1

3000

1,20 €

3.600,00 €

4

ΠΕΚΑ-ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΗΜΧ

1

3000

1,20 €

3.600,00 €

5

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΜΑΧ-Μ

1

3000

1,20 €

3.600,00 €

6

ΜΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΧ-Μ
/ΗΜΧ

1

2000

1,20 €

2.400,00 €

7

ΜΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΗΜΧ

1

3500

1,20 €

4.200,00 €

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ BECKMAN
COULTER
Α/Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ
3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1

ΕΔΕΣΣΑΣ

Τ890

1

3000

1,20 €

3.600,00 €

2

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Τ890

1

3000

1,20 €

3.600,00 €

3

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Τ890

1

2000

1,20 €

2.400,00 €

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΑΧ-Μ

1

2500

1,20 €

3.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Α/Α

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 22 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ TΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ TΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2

ΤΙΜΗ / ΕΞΕΤΑΣΝ

1,165 €
0,839 €
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 22 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ισότονο διάλυμα που
χρησιμοποιείται για την αρίθμηση
των κυττάρων χωρίς να αλλοιώνει
την φυσική κατάσταση αυτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

20 L

190,00 €

210000313 LYSE S III DIFF 1L
PN8448155 (EK846944) GM
39434

1L

300,00 €

4

210000315 LH SERIES PAK
PN8547195 (EK 846946)
GM44309
210000323 CLENZ CLEANING
AGENT 5L PN 844822 (EK
846954) GM 38442

5

Πρότυπο ανθρώπινο αίμα 22
παραμέτρων (τριών επιπέδων) για
τον έλεγχο και την ρύθμιση του
οργάνου (High, Low, Normal)

210001864 5C CELL
CONTROL TRIPAK 3ML PAC
PN 7547116 (EK 846973)
GM30534

3

ΤΙΜΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

210000317 LH SERIES DILUENT
20L PN 8547194 (EK846948)
GM 32414

Λυτικό αντιδραστήριο μέτρησης της
Hb
Σετ αντιδραστηρίων σε συσκευασία
για την ταυτοποίηση του
λευκοκυτταρικού τύπου χωρίς να
αλλοιώνει την φυσική τους
κατάσταση
Πλυστικό αντιδραστήριο για
καθαρισμό και ήπια απολύμανση
του αναλυτή

2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

51

5L

185,00 €

7500

6840
ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ

17

3145
14.4.105/248,00 €

19
3X3,3 mL

9690

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ

12
570,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΤΙΜΩΝ

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ

25

1900mL &
500mL

ΣΥΝΟΛΟ

3762

198,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ

30.937,00 €
38.361,88 €
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Σετ αντιδραστηρίων σε
συσκευασία:
α. Ισότονο
διάλυμα 15 L
β. Αντιδραστήριο λύσης
ερυθρών 0,3 L

210000321 DIFF ACT PAK
SET PN 8448344, (EK846952)
GM 41955

15 L & 0,3 L

400,00 €

11

4.400,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ

2

Πλυστικό αντιδραστήριο για
καθαρισμό και ήπια
απολύμανση του αναλυτή

210000323 CLENZ
CLEANING AGENT 5L PN
844222 (EK 846954) GM
38442

5L

185,00 €

6

1.110,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ

3

Πρότυπο ανθρώπινο αίμα 18
παραμέτρων για τον έλεγχο και
την ρύθμιση του οργάνου

210000337 4C ESCELL
CONTROL NORMAL 3,3 ml
PN7547202 (EK 846966)
GM30531

3,3 ml

100,00 €

5

500,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΤΙΜΩΝ

6.010,00 €
7.452,40 €
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΒΑΤΑ

ΠΕΚΑ-ΔΕΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΒΕΡΟΙΑΣ

1

Ισότονο διάλυμα που
χρησιμοποιείται για την
αρίθμηση των κυττάρων
χωρίς να αλλοιώνει την
φυσική κατάσταση
αυτών

210000317 LH SERIES
DILUENT 20L PN
8547194 (EK846948)
GM 32414

400

12

12

8

5

6

2

Λυτικό αντιδραστήριο
μέτρησης της Hb

210000313 LYSE S III
DIFF 1L PN8448155
(EK846944) GM 39434

950

6

6

3

3

3

210000315 LH SERIES
PAK PN8547195 (EK
846946) GM44309

3100

3

2

1

1

210000323 CLENZ
CLEANING AGENT 5L
PN 844822 (EK
846954) GM 38442

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

2

4

2

210001864 5C CELL
CONTROL TRIPAK 3ML
PAC PN 7547116 (EK
846973) GM30534

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

3

3

2

3

4

5

Σετ αντιδραστηρίων σε
συσκευασία για την
ταυτοποίηση του
λευκοκυτταρικού τύπου
χωρίς να αλλοιώνει την
φυσική τους κατάσταση
Πλυστικό αντιδραστήριο
για καθαρισμό και ήπια
απολύμανση του
αναλυτή
Πρότυπο ανθρώπινο
αίμα 22 παραμέτρων
(τριών επιπέδων) για τον
έλεγχο και την ρύθμιση
του οργάνου (High, Low,
Normal)

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΖΑΝΗΣ

Α/Α

ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 22 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

6

2

51

190,00 €

9690

3

1

25

300,00 €

7500

2

2

1

12

570,00 €

6840

2

3

2

2

17

185,00 €

3145

2

3

3

3

19

198,00 €

3762

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

30.937,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

38.361,88 €
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΔΕΣΣΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

1

Σετ αντιδραστηρίων
σε συσκευασία:
α. Ισότονο διάλυμα
15 L
β. Αντιδραστήριο
λύσης ερυθρών 0,3
L

210000321 DIFF ACT
PAK SET PN 8448344,
(EK846952) GM
41955

25

0

6

3

2

11

400,00 €

4.400,00 €

2

Πλυστικό
αντιδραστήριο για
καθαρισμό και ήπια
απολύμανση του
αναλυτή

210000323 CLENZ
CLEANING AGENT 5L
PN 844222 (EK
846954) GM 38442

ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΗ

0

2

3

1

6

185,00 €

1.110,00 €

3

Πρότυπο
ανθρώπινο αίμα 18
παραμέτρων για
τον έλεγχο και την
ρύθμιση του
οργάνου

210000337 4C
ESCELL CONTROL
NORMAL 3,3 ml
PN7547202 (EK
846966) GM30531

ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΗ

0

2

2

1

5

100,00 €

500,00 €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

6.010,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

7.452,40 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50048
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 546 23
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΒΑΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
- Τηλέφωνο: 2313 320 537
- Ηλ. ταχυδρομείο: sdimotziki@3ype.gr, prom@3ype.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.3ype.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που κατέχουν στην κυριότητα τους Αιματολογικούς
Αναλυτές - CPV 33696200-7
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 1 ΕΙΔΟΣ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε
άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία

επιχείρησηiii;

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο

[ ] Ναι [] Όχι

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης

[...............]

απασχόλησης; Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια

[…...............]

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων

[….]

ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό

α) [……]

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:

αναφοράς των

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

εγγράφων):[……][……][……][……]

Εάν όχι: Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,

γ) [……]

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική

δ) [] Ναι [] Όχι

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής

ε) [] Ναι [] Όχι

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

των εγγράφων):

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από

[] Ναι [] Όχι
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κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία

α) [……]

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη

β) [……]

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός

[ ]

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να
εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

[……]

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές

[……]

της, την έκταση, τον σκοπό …):

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

Στήριξη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα

[]Ναι []Όχι

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από
τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V
για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε

[]Ναι []Όχι

μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και
το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή
εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες vii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση viii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα

[] Ναι [] Όχι

ή οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία
1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……][……] xvi

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:

α) Ημερομηνία:[ ],

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα

σημείο-(-α): [ ],

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……] xviii

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα

[] Ναι [] Όχι

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:
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1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισηςxxi,

[] Ναι [] Όχι

στην

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

α)[……]·

α)[……]·

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε

Εάν ναι, να αναφερθούν

Εάν ναι, να αναφερθούν

λεπτομερείς πληροφορίες

λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

[……]

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή

Απάντηση:

επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού

δικαίουxxiv;

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv

[] Ναι [] Όχι

:

α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

-[.......................]

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

-[.......................]

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

Εάν ναι:

των εγγράφων): [……][……][……]
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- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς

[] Ναι [] Όχι

με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

[…...........]

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης

[] Ναι [] Όχι

συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[.........…]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν

[] Ναι [] Όχι

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx

[] Ναι [] Όχι

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας

[….................]

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

μέτρα αυτοκάθαρσης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

[] Ναι [] Όχι

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
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απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν
δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

3310/2005xxxi:
[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; []
Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί
να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων

Απάντηση

κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια

[] Ναι [] Όχι

επιλογής;
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο

Απάντηση
[…]

κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

[] Ναι [] Όχι

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε

συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις

αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής xxxiii:

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……],[……][…]νόμισμα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον

[……],[……][…] νόμισμα

τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών

[…................................…]

(γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο

αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη αξία)

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόμισμα

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής:
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Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές

[……..........]

απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

αναφέρετε:

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):

του είδους που έχει προσδιοριστεί:

[…]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή

Έργα: [……]

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει

αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφ
ή

ποσά

ημερομηνί

παραλήπτες

ες

προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα
ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους
ή ιδιωτικούςxxxix:
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2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το

[……..........................]

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο

[……]

[……]

τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για
την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα
ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον
ιδιαίτερο σκοπό:

[] Ναι [] Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια
ελέγχωνxli όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις
τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα
μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών
προσόντων διατίθενται από:α) τον ίδιο τον πάροχο
υπηρεσιών ή τον εργολάβο,και/ή (ανάλογα με τις

α)[......................................……]

απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) β) τα

β) [……]

διευθυντικά στελέχη του:

(ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
7)
Ο οικονομικός
φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα

[……]

ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του
οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα

[……]

ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό
εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή

υπεργολαβίαςxlii

[....……]

το ακόλουθο

τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα

[] Ναι [] Όχι

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·Κατά

[] Ναι [] Όχι

περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω
ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:Μπορεί ο
οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα
ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες

[] Ναι [] Όχι
.............................................]

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται
η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους
λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν Εάν η σχετική τεκμηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν

[] Ναι [] Όχι

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

[……] [……]

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής

των εγγράφων): [……][……][……]

[] Ναι [] Όχι
[……] [……]

διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν
να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

διαχείρισης:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

των εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων (ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει
προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του
αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή
τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με
διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να

[….] [] Ναι [] Όχιxliv

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο
τρόπο: Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούμενα έγγραφα: Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το καθένα:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlv
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό,
αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι

πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού
δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό

αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300

της 11.11.2008, σ. 42).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η
κείμενη νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως

κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν
Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός

ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής
και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση

αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
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xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την

επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό
λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί,
ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή
της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5.
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxix Πρβλ άρθρο 48.
xxx

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

xxxix Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xl

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xli

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xlii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του

υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlvii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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