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Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ, έρνληαο ππόςε:
Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν:
1. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ
πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007).
2. Σνπ Ν. 3329/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
3. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Δ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο" φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
5. Σνπ ΠΓ 80/2016 "Πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο" (ΦΔΚ 145/5-8-2016 ΣΔΤΥΟ. Α' ) θαη
ηνπ Ν.4152/2013 ΄΄Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Ν.4046/12,4093/12 θαη 4127/13΄΄
6. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο,
ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα".
7. Σνπ Ν.4272/2014 (ΦΔΚ
λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ).

145/Α/11-07-2014

άξζξν

47

Παξαηεξεηήξην

ηηκψλ

(πεξί

8. Σνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”
9. Tνπ Ν. 4152/2013 ππνπαξάγξαθνο Ε.5 ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 2011/7/ΔΔ ζρεηηθά
κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο.
10. Toπ Ν.4497/2017 Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο
επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. (Άξζξν 107 ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/2016)
11. Σνπ Ν. 4542/2018, άξζξν ηέηαξην «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ
Τγείαο (Δ.Κ.Α.Π.Τ)» παξ. 4α “πεξί έθδνζεο απφθαζεο ζθνπηκφηεηαο” (ΦΔΚ Α’ 95/01.06.2018).
12. Σνπ Ν. 4472/2017 Ζιεθηξνληθή Πιαηθφξκα Πξνκεζεηψλ Τγείαο άξζξν 25.
13. Σνπ Ν.4605/2019 Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412 – πξνζζήθε λέσλ άξζξσλ.
Β. Τις αποθάζεις:
1.

Σελ αξηζ. 3/5-2-20 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ κε
ηελ νπνία εγθξίλεη ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ.

2. Σελ ππ’ αξ. 152/24-2-20 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γ.Ν. Υίνπ γηα ζπγθξφηεζε επηηξνπήο
ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
3. Σελ κε αξ.17/19-06-20 απφθαζε ηνπ Γ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην ζρέδην δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
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ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ (CPV
33140000-3) δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2020 πξνυπνινγηδφκελεο

δαπάλεο 49266,00€ κε θξηηήξην

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζεη ηεο
Σηκήο.
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηo Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ, ζηηο 29-07-20 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
10.00πκ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην Γεληθφ
Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθόιινπ έσο 28-07-20, εκέξα Σξίηε
θαη ώξα 14:00κκ. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε.
Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε, ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξρεη ζηελ
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί απφ ηνλ
πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή.
O θάθεινο πξνζθνξάο ζα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαθέξνληαη νη εμήο ελδείμεηο:
- Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
- Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό.
- Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο.
- Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
- Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη:
 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζε δχν
έληππα (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ
ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν έληππα (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δχν έληππα
(Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ΜΟΝΟ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, επί πνηλή
απόξξηςεο. Οη ηηκέο γηα θάζε είδνο ζα δίλνληαη αλά ηεκάρην ζχκθσλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ησλ
εηδψλ ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ
επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011
άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4052/2012 άξζξν 14). ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ
πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη
λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο. Eπίζεο, ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ. Αλ
δελ ππάξρεη αληηζηνηρία:
 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986)
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Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ πλνιηθό Πξνϋπνινγηζκό.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζε πξνκήζεηαο ή γηα νξηζκέλα κόλν από ηα
δεηνύκελα είδε. Γηα ηα είδε κε Α/Α 1 έσο 1.14 νη πξνζθνξέο ζα αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ εηδώλ.
Οη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο, ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( CD ).
Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα
έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε
ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ
επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε,
ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο
σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή
βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα,
ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ
ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή
ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κόλν ηε δηεπθξίληζε ή
ζπκπιήξσζε, αθόκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014.
Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε
πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη
αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά
ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη (αθνχ
έρεη πξνεγεζεί ε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή) ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε,
κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ή 50% αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα
104 θαη 105 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 107, παξ.25 ηνπ Ν. 4497/2017. – «Σξνπνπνίεζε ηνπ
Ν.4412/2016» Ζ ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην
εγθξηζέλ πνζφ ηεο δηαθήξπμεο.
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Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο .Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε επξψ ζχκθσλα
κε φζα νξίδνληαη ζην Π.Γ.113/2010 θαη ζην Ν. 4152/2013 , κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο.
Ζ θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ πξνζθέξνληα,
φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο
ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
1. Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.. (http://www.eprocurement.gov.gr) θαη
ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (www.xioshosp.gr)
2. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ : Όξνη δηαθήξπμεο,
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
3.

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (ηει: 2271350258 , email: promithion@xioshosp.gr)

4.

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη –
Γηαηάμεηο».
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Αλαζέηνπζα Αξρή

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ XIOY

Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΗΑΣΡΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ (CPV 33140000-3)
Πξνϋπνινγηζκόο
Γαπάλεο

49266,00 ΜΔ ΦΠΑ

Υξεκαηνδόηεζε

 ΚΑΔ 1311
 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 262/2020 (AΓΑ: 6ΣΓΧ469073-Β3Μ.)

Σόπνο Τπνβνιήο
Πξνζθνξώλ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα
Πξσηνθόιινπ)

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ
κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:
θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.)
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ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε
ηελ Έλσζε.

Σξόπνο Τπνβνιήο
Πξνζθνξώλ
Καηαιεθηηθή
Ζκεξνκελία Τπνβνιήο
Πξνζθνξώλ
Ζκεξνκελία Γηεμαγσγήο
Γηαγσληζκνύ
Σόπνο Γηεμαγσγήο
Γηαγσληζκνύ
Γεκνζηόηεηα
Ζκεξνκελία
δεκνζίεπζεο
Γηάξθεηα ζύκβαζεο

Υξόλνο ηζρύνο
πξνζθνξώλ

θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο

28-07-20, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:00κκ.

29-07-20, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10.00πκ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ (Γξ. Πξνκεζεηψλ)
 ΚΖΜΓΖ
 www.xioshosp.gr
16-07-20
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ
Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ)
Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη
απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16).

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-άξζξν 93

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
( όια εηο δηπινύλ)

1. Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986
(Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην
Παξάξηεκα Γ΄.
 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄.
 Ζ εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη κεηά ηελ
ζρεηηθή δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξν ηεο θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ απαηηείηαη βεβαίσζε
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα
ΚΔΠ).
 Σελ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεη ν θαηά πεξίπησζε εθπξφζσπνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα (λφκηκνο εθπξφζσπνο)
2. Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986
(Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ν ρξφλνο
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.
3. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
4. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα
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αληηπξνζψπσλ.
5. Tα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα.
Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο λα θέξνπλ απαξαίηεηα ηελ ζθξαγίδα ηεο
εηαηξείαο.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 94
Πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο
ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Παξαξηήκαηνο Β΄ (θχιιν ζπκκφξθσζεο, δείγκαηα, ζηνηρεία αμηνιφγεζεο,
πηζηνπνηεηηθά ζεηξάο ISO (ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιιά θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή
ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο), σο θαη πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά
ζήκαλζεο CE.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 95
Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Ζ ππνβνιή
κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3)
πκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν
θάθειν επί πνηλή απνξξίςεσο.
ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

Διιεληθή

ΝΟΜΗΜΑ

Δπξψ (€)

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΦΟΡΑ

ΚΡΗΣΖΡΗΟ

1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζε κία
δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο (Άξζξν 117 παξ. 4),
φπνηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ ηερλννηθνλνκηθήο.
2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ
θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ
απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
3. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη πξνο ην
αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ, φια ηα πξαθηηθά δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ ζηα νπνία δηαηππψλεη επαξθψο αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε
ηεο πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο ή κε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί
λα πξνηείλεη ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ:
 ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.
 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ.
 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ
φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
Οη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ θαη δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη.
Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ ην
δεηνχκελν απνξξίπηνληαη.
 Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά
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Απνθιεηζηηθά Βάζεη ηεο Σηκήο.

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ


Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί
ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
ύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016
1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ
(60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν
νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο
πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
ΔΝΣΑΔΗ

ΔΓΓΤΖΔΗ

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ
ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ

ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ
ΠΛΖΡΧΜΖ
ΚΡΑΣΖΔΗ

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία
απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016,
εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο
έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί
ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην
έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε
έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ
ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016
Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ
ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν
Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην
Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (άξζξα 36 & 350 ηνπ
Ν.4412/16 θαζψο θαη ηνπ Ν. 3580/2007)
Ο ΦΠΑ επί ηεο % ζηνλ νπνίν αλάγεηαη ε δεηνχκελε πξνκήζεηα βαξχλεη ην
Ννζνθνκείν.
Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη νπνηνδήπνηε
άιιν θφζηνο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα ηεο παξάδνζεο.
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Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ
δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη:
- ζην Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’145/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ
ηνπο Γηαηάθηεο»,
- ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.13)
Τπνπαξάγξαθνο Ε. 5 ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 2011/7/ΔΔ
ζρεηηθά κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο,
- θαζψο επίζεο θαη ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Ν. 4412/16 άξζ.200 γηα ηελ
εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην δεκφζην θαη
ηα Ν.Π.Γ.Γ.
Σνλ Πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη παξαθάησ λόκηκεο θξαηήζεηο :
1. 0,07% επί ηεο αμίαο εθηφο ΦΠΑ, ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν.4605/19
- Υαξηφζεκν 3% επί ηεο ΔΑΑΓΖΤ
- Ο.Γ.Α 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ηεο ΔΑΑΓΖΤ
2. 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο (κεηά ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ θξαηήζεσλ
πιελ ηνπ θφξνπ)
3. Τπέξ Αξρήο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ 0,06%
- Σέινο ραξηνζήκνπ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο , πιένλ
εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α 20%
Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην
άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο 4%.
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο
έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα
αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο.( άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/16)
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ:
Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο.
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ–
ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΤΜΒΑΖ

 Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ.
 Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε.
 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε
πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή.
Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (Ν.4412/2016
άξζξν 117 παξ.3)
ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη
αλαθνίλσζε δεηψληαο ηνπ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο εηο
δηπινύλ, (Ν.4412/2016 άξζξν 80) ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ
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εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο θαη λα έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.4605/19 άξ.43. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά ειέγρεη ε επηηξνπή,
πξνζθνκίδνληαο πξαθηηθφ ζην Γ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε (λ.4412/2016
άξζξν 103 παξ.6 φπσο ηζρχεη ζήκεξα.)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο
(λ.4412/2016 άξζξν 105 παξ.4) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύεζε θαιήο
εθηέιεζεο ίζεο κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.)
ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο
δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε
ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ
Ν.4412/2016.
Η ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ εληνινδόρν
Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία ηωλ δύν κεξώλ αλ
ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ
Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε
ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο
Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα:
α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ
ΓΗΚΑΗΧΜΑ
ΜΑΣΑΗΧΖ

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
δ. καηαίσζεο γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 106 παξ. 15. ηνπ λ.4412/2016.

ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ
138

θαη

182

ηεο

Γηεζλνχο

χκβαζεο

Δξγαζίαο

απαζρνινχλ

εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.
Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ

α.α ΒΟΤΣΗΔΡΟΤ ΔΛΔΝΖ
Γ/ηξηα Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - Π/Τ ΑΝΑ ΔΗΓΟ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1 φςτθμα αςφαλοφσ ςυλλογισ αίματοσ
1.1 ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, φιαλίδια γενικισ αίματοσ, κενοφ αζρα,
αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά άκραυςτα, με ζνδειξθ πλιρωςθσ και ετικζτα για
ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγισ, REF, θ μζκοδοσ
αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ, διαςτάςεων 13Χ75 mm, με πιεςτό
πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ και εφκολθσ διάτρθςθσ, που να
καλφπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρθτικότθτασ 2 ml με ξθρό
αντιπθκτικό EDTA
1.2 ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, φιαλίδια γενικισ αίματοσ, κενοφ αζρα,
αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά άκραυςτα, με ζνδειξθ πλιρωςθσ και ετικζτα για
ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγισ, REF, θ μζκοδοσ
αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ, διαςτάςεων 13Χ100mm, με πιεςτό
πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ και εφκολθσ διάτρθςθσ, που να
καλφπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρθτικότθτασ 6 ml με
αντιπθκτικό Κ3 EDTA

ΠΟΟΣΗΣΕ

ΤΝΟΛΟ
ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

50000

3700

3500

245

1,3 Φιαλίδια γενικισ αίματοσ 16Χ100 με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ ςτεγανισ
εφαρμογισ και εφκολθσ διάτρθςθσ που να καλφπτει εξωτερικά το φιαλίδιο
κατά 2,5 cm, χωρθτικότθτασ 9-10 ml με αντιπθκτικό 1,8mg/ml EDTA K2, κενοφ
αζρα, άκραυςτα, αποςτειρωμζνα με ακτινοβολία με sterility assurance level
τθσ τάξθσ 10^-6. να μθν περιζχουν latex, dry natural rubber, pthalates.

3500

560

1,4 ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, φιαλίδια βιοχθμικϊν προςδιοριςμϊν, κενοφ ,
αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά με επιταχυντι πιξεωσ και gel διαχωριςμοφ
τοποκετθμζνου υπό κλίςθ ςτον πυκμζνα του ςωλθναρίου(μορφι όνυχα), με
ζνδειξθ πλιρωςθσ και ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE,
LOT παραγωγισ, REF, θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ,
διαςτάςεων 13Χ75mm, με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ και
εφκολθσ διάτρθςθσ, που να καλφπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm,
χωρθτικότθτασ 4 ml

50000

6000

1.5 ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, φιαλίδια βιοχθμικϊν προςδιοριςμϊν, κενοφ ,
αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά με επιταχυντι πιξεωσ και gel διαχωριςμοφ, με
ζνδειξθ πλιρωςθσ και ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE,
LOT παραγωγισ, REF, θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ,
διαςτάςεων 16Χ100 mm, με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ
και εφκολθσ διάτρθςθσ, που να καλφπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm,
χωρθτικότθτασ 8 ml
1.6 ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, φιαλίδια χρόνου προκρομβίνθσ,
αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά διπλοφ τοιχϊματοσ PP και PET, ολικισ
πλθρϊςεωσ, με αντιπθκτικό sodium citrate 3,2% - 0,109M, με ζνδειξθ
πλιρωςθσ και ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE, LOT
παραγωγισ, REF, θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ,
διαςτάςεων 13Χ75mm, με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ και
εφκολθσ διάτρθςθσ, που να καλφπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm,
χωρθτικότθτασ 1,8 ml

3500

560

8000

880
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1.7 ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, φιαλίδια ΣΚΕ, κενοφ, αποςτειρωμζνα,
γυάλινα με αντιπθκτικό sodium citrate 3,82% - 0,129M, με ζνδειξθ πλιρωςθσ
και ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγισ,
REF, θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ, διαςτάςεων
13Χ75mm, με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ και εφκολθσ
διάτρθςθσ, που να καλφπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρθτικότθτασ
1,6 ml
1.8 ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, υποδοχείσ ςωλθναρίων, με αυτόματθ
απόρριψθ βελονϊν αιμολθψίασ, βελονϊν αιμολθψίασ αςφαλείασ και
πεταλοφδων αιμολθψίασ
1.9 ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, βελόνεσ αιμολθψίασ - διατριςεωσ
ςωλθναρίων κενοφ, με ενςωματωμζνο μθ αποςπϊμενο προςτατευτικό
κάλυμμα για λόγουσ αςφαλείασ, 21G, 22G , με βελόνθ μικουσ 1 κ 1/4 ςε
ατομικι αποςτειρωμζνθ ςυςςκευαςία. Η αςφάλιςθ τθσ βελόνασ να γίνεται
άμεςα μετά τθν αιμολθψία με το ζνα χζρι.
1.10 ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, πεταλοφδεσ αιμολθψίασ - διατριςεωσ
ςωλθναρίων κενοφ, με μθχανιςμό εγκόλπωςθσ τθσ βελόνασ από τθν φλζβα
και ταυτόχρονθ αςφάλιςι τθσ. Μίασ χριςθσ, αποςτειρωμζνθ, ςωλθνίςκοσ
κοντόσ (περίπου 178 mm). Ο μθχανιςμόσ να ενεργοποιείται με το ζνα χζρι, με
τρόπο προφανι, γριγορο και αποδοτικό, 21G
1.11 ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, πεταλοφδεσ αιμολθψίασ - διατριςεωσ
ςωλθναρίων κενοφ, με μθχανιςμό εγκόλπωςθσ τθσ βελόνασ από τθν φλζβα
και ταυτόχρονθ αςφάλιςι τθσ. Μίασ χριςθσ, αποςτειρωμζνθ, ςωλθνίςκοσ
κοντόσ (περίπου 178 mm). Ο μθχανιςμόσ να ενεργοποιείται με το ζνα χζρι, με
τρόπο προφανι, γριγορο και αποδοτικό, 23G
1.12 ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, πεταλοφδεσ αιμολθψίασ - διατριςεωσ
ςωλθναρίων κενοφ, με μθχανιςμό εγκόλπωςθσ τθσ βελόνασ από τθν φλζβα
και ταυτόχρονθ αςφάλιςι τθσ. Μίασ χριςθσ, αποςτειρωμζνθ, ςωλθνίςκοσ
κοντόσ (περίπου 178 mm). Ο μθχανιςμόσ να ενεργοποιείται με το ζνα χζρι, με
τρόπο προφανι, γριγορο και αποδοτικό, 25G
1.13 ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, πεταλοφδεσ αιμολθψίασ κατάλλθλεσ για
λιψεισ από αςκενείσ με λοιμϊδθ νοςιματαμε μθχανιςμό αυτόματθσ
αναρρόφθςθσ τθσ βελόνασ από τθν φλζβα και εγκόλπωςθσ τθσ ςτο
προςτατευτικό κάλυμμα (23G), γαλάηιεσ. Να φζρουν βελόνθ με ευρφ
εςωτερικό αυλό για γρθγορότερθ ροι του αίματοσ.
1.14 Τποδοχείσ ςωλθναρίων κενοφ πλαςτικοί με προεξζχοντα δακτφλιο πάνω ςτον
οποίο ςτερεϊνεται θ βελόνα ι θ πεταλοφδα αιμολθψίασ.
2

Πιπζτεσ πλαςτικζσ ΣΚΕ (μίασ χριςθσ) για τα φιαλίδια των ΣΚΕ (διαςτάςεων
13Χ75mm) με παρζμβυςμα

3
4
5
6
6.1

Σριχοειδι μικροαιματοκρίτθ θπαρινιςμζνα
Σριχοειδι μικροαιματοκρίτθ μθ θπαρινιςμζνα
Πλαςτελίνθ ςφράγιςθσ άκρων τριχοειδϊν μικροαιματοκρίτθ
Ρφγχθ (tips) πλαςτικά για αυτόματεσ πιπζτεσ
όγκου 10-200μl τφπου Oxford (για πολυπιπζτεσ ID pipetor Diamed micro
typing system)
6.2 όγκου 0-300μl
6.3 όγκου 0.2-10μl
6.4 όγκου 200-1000μl
7 Σρυβλια Petri πλαςτικά, αποςτειρωμζνα (Φ. 9cm)
8 Πιπζτεσ Pasteur πλαςτικζσ, αρικμθμζνεσ με ενςωματωμζνο πουάρ μθ
αποςτειρωμζνεσ

12

10000

1000

600

720

4000

1500

2000

1000

4000

2000

2000

900

500

835

6000

180

10000

1200

5000
10000
20

750
90
80
0
160

20000
30000
10000
5000
500

156
150
260
35
0
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8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
11
11.1
11.2
12

όγκου 1 ml
όγκου 3 ml
ωλθνάρια πλαςτικά
κωνικά πλαςτικά PS 100X16mm
ςτρογγυλοφ πυκμζνα πλαςτικά PS 75X12mm μθ αποςτειρωμζνα
ςτρογγυλοφ πυκμζνα πλαςτικά PS 75X12mm αποςτειρωμζνα με πϊμα
κωνικά microtubes with cap (πλαςτικά τφπου Eppendorf)
όγκου 0,5 ml
Stato ςωλθναρίων πλαςτικά 50 κζςεων
Φ. 13mm
Φ. 17mm
Δοχεία ςυλλογισ οφρων με ετικζτα εγγραφισ ςτοιχείων αςκενοφσ με πιεςτό
ι βιδωτό πϊμα, μθ αποςτειρωμζνα όγκου 80-130ml

5
15
10000

528
176
0
255
180
150
0
72
0
62,5
225
640

13 Δοχεία ςυλλογισ οφρων με ετικζτα εγγραφισ ςτοιχείων αςκενοφσ με πιεςτό
ι βιδωτό πϊμα, αποςτειρωμζνα όγκου 80-130ml, ςε ατομικι ςυςκευαςία

6000

480

14 Βαμβακοφόροι ςτυλεοί ςε ςωλθνάριο, αποςτειρωμζνοι ςε ατομικθ
ςυςκευαςία χωρίσ υλικό μεταφοράσ

5000

425

15 Βαμβακοφόροι ςτυλεοί ςε ςωλθνάριο, αποςτειρωμζνοι ςε ατομικθ
ςυςκευαςία με υλικό μεταφοράσ Stuart

3000

480

16 Βαμβακοφόροι ςτυλεοί χωρίσ ςωλθνάριο, αποςτειρωμζνοι ςε ατομικθ
ςυςκευαςία
17 Ξφλινοι ςτυλεοί αποκόλλθςθσ
18 Αντικειμενοφόρεσ πλάκεσ με πλαίςιο (επικάλυψθ με κεραμικι ουςία λευκοφ
χρϊματοσ για ανεξίτθλθ γραφι ςτοιχείων δείγματοσ, διπλοτροχιςμζνεσ 45ο,
γυάλινεσ, με κομμζνεσ γωνίεσ 76Χ26mm (CE, IVD)

20000

300

40000
30000

112
480

19 Καλυπτρίδεσ , 22Χ22cm, καταςκευαςμζνεσ από γυαλί υψθλισ διαφάνειασ,
κακαρότθτασ και αντοχισ, επικαλυμμζνεσ με διαχωριςτικό παράγοντα που
αποτρζπει τθ μεταξφ τουσ ςυγκόλλθςθ

40000

160

20 Καλυπτρίδεσ , 24Χ50cm, καταςκευαςμζνεσ από γυαλί υψθλισ διαφάνειασ,
κακαρότθτασ και αντοχισ, επικαλυμμζνεσ με διαχωριςτικό παράγοντα που
αποτρζπει τθ μεταξφ τουσ ςυγκόλλθςθ

12000

105,6

21 Χρονόμετρα 60 min
22 Διθκθτικό χαρτί 40cmX40cm (ςεφφλλα)
23 Θικεσ μεταφοράσ και φφλαξθσ παραςκευαςμάτων τουλάχιςτον 20 κζςεων
(αντικ. πλακϊν)
24 Αυτόματοι ςκαριφιςτιρεσ (lancets) sterile, με πϊμα και ςκανδάλθ αςφαλείασ
αυτόνομοι
25 May-Grunwald solution ζτοιμθ προσ χριςθ, χωρίσ να χρειάηεται διικθςθ ι
αραίωςθ ι άλλθ προετοιμαςία και να μθν αφινει ιηιματα

30
2000
200

255
70
300

4000

320

60 lit

1100

26
27
28
29
30

40lit
3 lit
1 lit
0.5 lit
2000

2175
156
255
170
1020

Giemsa solution, να μθν χρειάηεται διικθςθ και να μθν αφινει ιηιματα
Διάλυμα κυανοφ του μεκυλενίου
Κεδρζλαιο (nd 1,515)
Εμβια χρϊςθ ΔΕΚ (κυανοφν του κρεςυλίου - brillant cresyl blu)
Πλάκεσ ελζγχου ομάδων αίματοσ (5Χ5 κζςεων και διαςτάςεων 28Χ12cm
τουλάχιςτον)

13

6000
2000
15000
20000
3000
6000
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31 Κρικοφόροι ςτυλεοί πλαςτικοί (loops) των 10μl αποςτειρωμζνοι με ψιλι μφτθ
ςτο ζνα άκρο ςε ςυςκευαςία 20/φάκελο

30000

480

32 ακουλάκια πλαςτικά μεταφοράσ δειγμάτων αίματοσ και άλλων βιολογικϊν
υλικϊν με διπλι κικθ μεγζκουσ Α5

40000

1960

33 Παραφιλμ ςε ρολά πλάτουσ 5cmX15m
34 τυλεοί εξ αλουμινίου με tip από αλγινικό αςβζςτιο, αποςτειρωμζνοι, ζνασ
ςε κάκε φάκελο για τθ λιψθ ρινοφαρυγγικοφ εκκρίματοσ

20 τεμ
500

150
45

35 Δοχεία ςυλλογισ κοπράνων πλαςτικά (πολυπροπυλζνιο ι πολυςτυρζνιο),
διαφανι με κουταλάκι με βιδωτό εξωτερικό πϊμα, αυτοςτθριηόμενα,
αποςτειρωμζνα διαςτάςεων περίπου 50-60mmX30-450mm

500

55

36 Ρφγχθ μπλζ (100-1000μl) αποςτειρωμζνα για ποικίλουσ τφπουσ πιπετϊν
ςυςκευαςμζνα ςε κουτί

2000

240

37 Ρφγχθ κίτρινα (10-200μl) αποςτειρωμζνα για ποικίλουσ τφπουσ πιπετϊν
ςυςκευαςμζνα ςε κουτί

2000

220

38 Πιπζτεσ Pasteur αποςτειρωμζνεσ πλαςτικζσ μίασ χριςθσ ςε ατομικι
ςυςκευαςία του 1 ml
39 Ειδικά κουτιά αποςτολισ για τθν αςφαλι μεταφορά βιολογικϊν δειγμάτων
τριπλισ ςυςκευαςίασ για τισ ανάγκεσ του μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου με τισ
παρακάτω προδιαγραφζσ : να ζχουν πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με
P650IATA/ADR για μεταφορά βιολογικϊν υλικϊν και να είναι αποδεκτά από
όλα τα μεταφορικά μζςα, να είναι κατάλλθλα για 1-4 τεμάχια ςωλθναρίων
αςφαλοφσ μεταφοράσ βιολογικϊν δειγμάτων διαμζτρου περίπου 45 mm.

1000

120

200

104,5

40 Ειδικά ςωλθνάρια για τθν αςφαλι μεταφορά βιολογικϊν δειγμάτων τριπλισ
ςυςκευαςίασ για τισ ανάγκεσ του μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου με τισ
παρακάτω προδιαγραφζσ : Να είναι υψθλισ αντοχισ πλαςτικά δοχεία με
υδατοςτεγζσ βιδωτό πϊμα, να περιζχουν ειδικό απορροφθτικό υλικό ςε
μορφι φφλλου κατάλλθλο για ςυλλογι υγρϊν υπερχείλιςθσ, να είναι
κατάλλθλα για τθν αςφαλι αποςτολι βιολογικϊν δειγμάτων διαμζτρου
περίπου 110Χ45 mm.
41 Πϊμα για τα ανωτζρω ςωλθνάρια διαμζτρου περίπου 110Χ45 mm
42 Μζςο ςυλλογισ και μεταφοράσ κλινικϊν δειγμάτων το οποίο βοθκά ςτθ
διατιρθςθ τθσ βιωςιμότθτασ των ιϊν ςτο διάςτθμα μεταξφ τθσ ςυλλογισ του
δείγματοσ μζχρι τθ μεταφορά του ςτο εργαςτιριο (ζωσ 48h ςτουσ 2-25oC), το
οποίο αναςτζλλει ι επιβραδφνει τθν ανάπτυξθ βακτθρίων ι μυκιτων που
βρίςκονται ςτο δείγμα ςε πλαςτικό ςωλθνάριο ςε ςυςκευαςία των 50
ςωλθναρίων (virus transport medium)
43 τυλεόσ πλαςτικόσ με βφςμα από νάυλον, αποςτειρωμζνοσ με γ ακτινοβολία
ςε ατομικι αεροςτεγι ςυςκευαςία (oropharyngeal flocked nylon swab)

400

210,68

400
1000

120
700

500

300

44 τυλεόσ πλαςτικόσ με βφςμα από νάυλον, αποςτειρωμζνοσ με αικυλενοξείδιο
ςε ατομικι αεροςτεγι ςυςκευαςία (nasopharyngeal flocked nylon swab)

500

300

45 Γάντια latex powder free με lanolin και multivitamins, υποαλλεργικά, ςε
μζγεκοσ small, ςε κουτί των 100 τεμαχίων

200

1364

46 Κυλινδρικά κυτία μεταφοράσ βιολογικϊν δειγμάτωναπό πολυπροπυλζνιο με
ζνκετο ςφουγγαράκι 12 κζςεων για ςωλθνάρια διαμζτρου 9-16mm, τα οποία
να διακζτουν βιδωτό καπάκι με αςφαλζσ κλείςιμο, διθκθτικό χαρτί ςτο
εςωτερικό τουσ και να δζχονται εςωτερικά παγοκφςτθ.

200

1300

14
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47 Κυτίο μεταφοράσ βιολογικϊν δειγμάτων καταςκευαςμζνο από χαρτόνι,
κατάλλθλο για τθ μεταφορά ενόσ κυλινδρικοφ κυτίου από πολυπροπυλζνιο,
επάνω ςτο οποίο να αναγράφεται το ςφμβολο "UN 3373" μαηί με το κείμενο
"BIOLOGICAL SUBSTANCE CATEGORY B".

200

300

48 Μθχανικοί μετρθτζσ λευκοκυτταρικοφ τφπου 8 πλικτρων και 9 ενδείξεων με
ABS ανκεκτικό περίβλθμα, θχθτικι ειδοποίθςθ ςε κάκε εκατοντάδα του
ςυνόλου, πλικτρο επαναφοράσ - μθδενιςμοφ των μετριςεων και διατάςεων
WxDxH mm : 320x80x50

3

525

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:49266,00

Σα είδθ που αποτελοφν το ςφςτθμα αςφαλοφσ ςυλλογισ αίματοσ πρζπει να αποτελοφν ομοιογενζσ
λειτουργικό ςφςτθμα, ϊςτε να υπάρχει πλιρθσ ςυμβατότθτα βελόνασ - πεταλοφδασ αιμολθψίασ και
των αντίςτοιχων υποδοχζων και ςωλθναρίων. Για το λόγο αυτό δεν κα γίνουν αποδεκτζσ οι
μεμονωμζνεσ προςφορζσ των εταιρειϊν παρά μόνο οι προςφορζσ που αφοροφν το ςφνολο των
υλικϊν.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Να κατατίκενται απαραιτιτωσ δείγματα για όλα τα προςφερόμενα είδθ.
Να κατατεκεί πλιρεσ φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ ανωτζρω προδιαγραφζσ, κακϊσ και ςτοιχεία
αξιολόγθςθσ (εργαςίεσ, ςυγκριτικά ςτοιχεία, δθμοςιεφςεισ κλπ) των προςφερομζνων ειδϊν.
Οι προμθκευτζσ πρζπει με ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ να επιςυνάψουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ
ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ τουσ και τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ςειράσ ISO (του ςυμμετζχοντοσ αλλά
και του καταςκευαςτι του τελικοφ προϊόντοσ), ωσ και πλιρθ τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, ϊςτε
να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ ΕΕ ςε πρωτότυπο ι νομίμωσ
επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
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ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ
ππεξεζηψλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ

Ο – Ζ Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν
Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν
Μεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ
Σαπηφηεηαο:

Σει:

Ζκεξ/ληα έθδνζεο
Σαπηφηεηαο :
Σφπνο
Καηνηθίαο:

Οδφο:

Αξηζ:

Σ
Κ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ
(Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ:
α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη
ηεο δηαθήξπμεο ………………………….
β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ φζνλ αθνξά
ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο.
γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ή εηο βάξνο πξνζψπνπ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ή
πξνζψπνπ πνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα:
i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο
11.11.2008 ζ.42),
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ii) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997,
ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο
Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54),
θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ,
iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην
λ.2803/2000 (Α΄ 48),
iv) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002,
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
v) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο,
ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.
ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο.
ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
δ) είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη
……………………………….. κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα.
ε) δελ απαζρνιψ ή εθκεηαιιεχνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182
ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο.
ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη ηελ
παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ εξγαζηψλ.
η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ
εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε.
θ) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν πνπ
απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή κνπ .
(4)
Ζκεξνκελία:

/

/

Ο – Ζ Γει.
(Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη
ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε
δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ
ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα
βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
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(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
δεινχληα ή ηελ δεινχζα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σεο επηρείξεζεο …………………………………, έδξα ………………., νδφο ………………….,
αξηζκφο ……, ΑΦΜ…………………, ΓΟΤ……………………, ηειέθσλν …………………., fax
……………….

Α/Α

ΔΗΓΟ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ
ΣΔΜΑΥΗΟΤ
ΥΧΡΗ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΣΗΜΖ ΜΔ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ
ΣΗΜΧΝ

1

2

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ:

…../…./2020
Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ

18

