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ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΛΩΝ 

«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΛΜΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΑΣ & ΛΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑΣ ΜΕ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ & ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ ΣΥΝΟΔΟ ΓΛΑ ΤΛΑ ΕΤΘ»  

CPV: 33696500-0,  

ΑΡΟ ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ -ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΥΓΕΛΑΣ 

( ΡΡΥΥ 2020-Τμιμα 4ο ) 

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τθσ τιμισ (Χαμθλότερθ τιμι) ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ  

8.033.880,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Συςτ. Αρ. Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : 102939 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ- 
ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ-
ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ” 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 45-47 

Ρόλθ ΑΚΘΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 106 76 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL303 

Τθλζφωνο 213 204 1000 

Φαξ 213 2041989 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@evaggelismos-hosp.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΜΘΤΣΟΡΟΥΛΟΣ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ 

ΤΘΛ: 2132041777 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.evaggelismos-hosp.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL) www.evaggelismos-hosp.gr 

 

Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ – ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ - ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ  και 
ανικει ςτο Υπουργείο Υγείασ. 

   

Κφρια δραςτηριότητα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Υγείασ. 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το Ελλθνικό.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr  

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : http://www.promitheus.gov.gr 

 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  





 

Σελίδα 5 

Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το «ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ 
ΑΚΘΝΩΝ ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ» . Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε.: 1359, ςχετικι πίςτωςθ 
του προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2020, 2021, 2022, 2023 ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 
Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ (ΡΡΥΥ 2020-ΜΕΟΣ 4ο) του Φορζα. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΛΜΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΑΣ & ΛΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ & Β) 
ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ ΣΥΝΟΔΟ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ»  
για τρία ζτη ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ διακιρυξθσ.  Κριτήριο 
Αξιολόγηςησ είναι θ Ρλζον Συμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά μόνο βάςει τιμήσ. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν προμικεια ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ 
διακιρυξθσ.  

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 33696500-0 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτισ κάτωκι ενότθτεσ και κάκε ενότθτα υποδιαιρείται ςε τμιματα: 

  
ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΛΕΤΛΑΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 

  Α ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΥΤΟΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ 815.922,48 € 

 
Α1 ΑΥΤΟΑΝΤΛΣΩΜΑΤA - ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΜΕ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ   444.949,20 € 

ΤΜΘΜΑ 1   ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ  ΑΝΟΣΟΦΚΟΛΣΜΟΥ ΜΕ ΜΛΚΟΣΚΟΡΘΣΘ  64.356,00 € 

ΤΜΘΜΑ 2     ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ  ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΝΟΣΟΦΚΟΛΣΜΟΥ  56.172,00 € 

ΤΜΘΜΑ 3     ΑΝΑΛΥΤΕΣ ELISA  / ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ  ELISA (I)  136.970,40 € 

ΤΜΘΜΑ 4      ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ  ELISA (II) 121.718,40 € 

ΤΜΘΜΑ 5     ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΟΣΟΑΡΟΤΥΡΩΣΘΣ (BLOT) 65.732,40 € 

  Α2 ΑΥΤΟΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ- ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 370.973,28 € 

ΤΜΘΜΑΤΑ 6 ΕΩΣ 14   ΥΡΟΣΤΩΜΑΤΑ ΑΝΟΣΟΦΚΟΛΣΜΟΥ 68.094,60 € 

ΤΜΘΜΑΤΑ 15 ΕΩΣ 39   ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ELISA  235.215,60 € 

ΤΜΘΜΑΤΑ 40 ΕΩΣ 42   ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΑΝΟΣΟΑΡΟΤΥΡΩΣΘ 6.696,00 € 

ΤΜΘΜΑΤΑ 43 ΕΩΣ 49   ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ 9.333,48 € 

ΤΜΘΜΑΤΑ 50 ΕΩΣ 53   ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ-ΑΔΛΟΛΣΟΤΟΡΑ  51.633,60 € 

  Β ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΡΩΤΕΪΝΩΝ  1.830.008,04 € 

  Β1 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΜΕ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ     

ΤΜΘΜΑ 54:     ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ  ΤΛΧΟΕΛΔΛΚΘΣ  ΘΛΕΚΤΟΦΟΘΣΘΣ 152.629,99 € 

ΤΜΘΜΑ 55:   
  

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΦΟΘΣΘΣ ΚΑΛ 
ΑΝΟΣΟΚΑΚΘΛΩΣΘΣ ΣΕ GEL ΑΓΑΟΗΘΣ      

265.147,09 € 

ΤΜΘΜΑ 56:     ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΚΛΝΘΤΛΚΘΣ ΤΕΧΝΛΚΘΣ 398.976,08 € 

ΤΜΘΜΑ 57:     ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΤΕΛΛΚΟΥ ΣΘΜΕΛΟΥ 557.868,17 € 

ΤΜΘΜΑ 58:     ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΟΛΩΣΛΜΕΤΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ  437.237,64 € 

  Β2 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ     

ΤΜΘΜΑΤΑ 59 ΕΩΣ 62   ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΑΝΤΛΟΩΝ ΧΩΛΣ ΣΥΝΟΔΟ 18.149,06 € 

  Γ  ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΛΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑΣ 3.213.140,33 € 

  Γ1 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΜΕ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ   783.195,41 € 

ΤΜΘΜΑ 63:     ΣΥΣΤΘΜΑ PCR ΡΑΓΜΑΤΛΚΟΥ ΧΟΝΟΥ (REAL-TIMEPCR) 158.286,00 € 
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ΤΜΘΜΑ 64:   
  

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΡΟΜΟΝΩΣΘΣ  ΝΟΥΚΛΕΛΝΛΚΩΝ ΟΞΕΩΝ 
(DNA/RNA)  

115.492,61 € 

ΤΜΘΜΑ 65:   
  

ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΜΛΚΟΣΦΑΛΛΔΛΩΝ 
(BEADARRAYS-LUMINEX) 

509.416,80 € 

  Γ2 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ   2.429.944,92 € 

ΤΜΘΜΑΤΑ 66 ΕΩΣ 76 
  ΧΘΜΛΚΑ-ΒΛΟΛΟΓΛΚΑ ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ 3.645,60 € 

ΤΜΘΜΑΤΑ 77 ΕΩΣ 90 
  ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ HLA ΟΟΛΟΓΛΚΑ 103.788,00 € 

ΤΜΘΜΑΤΑ 91 ΕΩΣ 221 
  ΤΥΡΟΡΟΛΘΣΘ HLA ΚΑΛ ΑΛΛΟΓΟΝΛΔΛΩΝ ΜΕ ΜΟΛΑΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ  2.291.233,56 € 

ΤΜΘΜΑΤΑ 222 ΕΩΣ 226 
  ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΑΤΟΤΘΤΑΣ-ΓΟΝΛΚΟΤΘΤΑΣ 31.277,76 € 

  Δ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΚΥΤΤΑΟΜΕΤΛΑΣ 2.174.809,17 € 

  Δ1 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΜΕ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ   1.460.176,71 € 

ΤΜΘΜΑ 227:   
  ΚΥΤΤΑΟΜΕΤΘΤΘΣ ΟΘΣ ΜΕ ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΕΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΓΛΑ 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ, PNH, HIV 
238.338,99 € 

ΤΜΘΜΑ 228:   
  

ΚΥΤΤΑΟΜΕΤΘΤΘΣ ΟΘΣ ΓΛΑ ΑΝΑΛΥΣΘ ΛΕΥΧΑΛΜΛΩΝ-
ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

1.221.837,72 € 

  Δ2 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ   714.632,46 € 

ΤΜΘΜΑΤΑ 229 ΕΩΣ 286 
  

ΚΥΤΤΑΟΜΕΤΛΑ ΟΘΣ - ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

714.632,46 € 

   
8.033.880,00 € 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα, περιςςότερα ή όλα τα τμήματα.  

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ μόνο για το ςφνολο τησ προκηρυχθείςασ ποςότητασ των εξετάςεων ανά 
τμήμα προμήθειασ.  

Για τα τμήματα που αφοροφν αντιδραςτήρια-αναλϊςιμα με ςυνοδό εξοπλιςμό γίνονται προςφορζσ ςτο 
ςφνολο των αναλωςιμϊν υλικϊν ενϊ για τα υπόλοιπα αντιδραςτήρια χωρίσ ςυνοδό εξοπλιςμό 
προςφορζσ γίνονται δεκτζσ για το καθζνα ξεχωριςτά.    

Ρροςφορζσ που δεν αφοροφν ςτο ςφνολο των Εξετάςεων ανά τμήμα δεν γίνονται αποδεκτζσ.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 8.033.880,00  € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 6.478.935,48  € ΦΡΑ : € 1.554.944,52). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τριάντα ζξι  (36) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ, θ  οποία μπορεί να 
παρατακεί χρονικά, με μονομερζσ δικαίωμα του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ – ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ – 
ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ», ζωσ (3) μινεσ, προσ απορρόφθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ (χωρίσ επαφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου).  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Λ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. ςξσ μ. 4605/2019 (Α’ 52) «Εμαομόμιρη ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ με ςημ Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 
ςξσ Εσοωπαϊκξύ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ Σσμβξσλίξσ..» και ςιπ ςοξπξπξιήρειπ πξσ επέτεοε ρςιπ 
διαςάνειπ  ςξσ  μ. 4412/2016. 
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3. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

6. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

8. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,  

9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

12. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ 
εταιρίεσ”, 

13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

17. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

18. του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 
Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

                                                           
1
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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19. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

20. Του ν.4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ 
(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ.» 

21. Του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

22. Τθν υπ. αρ. 19 απόφαςθ τθσ 20θσ Συνεδρίαςθσ τθσ 22-07-2020 (ΑΔΑ: 6Τ744690ΩΧ-ΒΑΒ) του Δ.Σ 
του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ του προγράμματοσ προμθκειϊν –υπθρεςιϊν υγείασ για το 
Νοςοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ» ζτουσ 2020 (Ρ.Ρ.Υ.Υ. 2020) προχπολογιηόμενου ποςοφ 
23.804.830,00 € με ΦΡΑ. Σθμειϊνεται ότι ςτθν εν λόγω απόφαςθ είχε ςυμπεριλθφκεί και θ 
«Ρρομικεια Αντιδραςτθρίων & Αναλωςίμων για τθν κάλυψθ των Αναγκϊν ςε εξετάςεισ του τμ. 
Ανοςολογίασ & Λςτοςυμβατότθτασ με ςυνοδό εξοπλιςμό και β) αντιδραςτιρια χωρίσ ςυνοδό για 
τρία ζτθ». 

23. Τθν υπ’ αρικμ. 9 Απόφαςθ τθσ 42θσ Συνεδρίαςθσ τθσ 23-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΛ4690ΩΧ-Σ9Ρ) του 
Διοικθτικοφ Συμβοφλιου του Νοςοκομείου περί τροποποίθςθσ του αρικμ. 19 κζματοσ τθσ 20θσ 
Συν./22-7-2020 με κζμα τθν Υποβολι Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν – Υπθρεςιϊν Υγείασ (Ρ.Ρ.Υ.Υ.), 
ζτουσ 2020(Τμιμα 4ο) ωσ προσ το κριτιριο ανάκεςθσ. 

24. Τθν υπ’ αρικμ. 4 Απόφαςθ τθσ 44θσ Συνεδρίαςθσ τθσ 01-12-2020 (ΑΔΑ: 647Κ4690ΩΧ-7Ο1) του 
Διοικθτικοφ Συμβοφλιου του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν για τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

25. Τθν αρικμ. Ρρωτ. 37250/28-08-2020 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 1θσ ΥΡΕ περί ζγκριςθσ ανάλθψθσ 
πολυετοφσ υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: ΩΛΜ1469Θ26-ΜΚΔ. (ΚΑΕ 1359). 

26. Τθν αρικμ. 1008/2020 απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: Ψ54Κ4690ΩΧ-Α4Χ (ΚΑΕ 1359) 

27. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 29/01/2021 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 
15:00μμ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , τθν  03/02/2021, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 12:00μμ.  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δημοςίευςη ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 22/12/2020 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δημοςίευςη ςε εθνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  
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Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 102939 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): http://www.evaggelismos-hosp.gr/ ςτθν διαδρομι: Αρχικι/  ΡΟΚΘΥΞΕΛΣ/Ρροκθρφξεισ ςτισ 
28/12/2020.  
 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.evaggelismos-hosp.gr/
http://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php
http://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/prokyrikseis/prokyrikseis
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 2020/S 251-628522 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 15 ημζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, 
δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει 

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

Τεχνικά φυλλάδια και prospectus μποροφν να υποβάλλονται, ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να 
ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) , που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν Συμμετοχισ και Καλισ Εκτζλεςθσ περιλαμβάνονται ςτο 
Ραράρτθμα V τθσ παροφςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ.   

Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων 
τμιματοσ/τμθμάτων. 

ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΣΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΑΝΑ ΤΜΘΜΑ: 

ΤΜΘΜΑ 
ΕΓΓΥΘΣΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
2% 

ΤΜΘΜΑ 
ΕΓΓΥΘΣΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
2% 

ΤΜΘΜΑ 
ΕΓΓΥΘΣΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
2% 

ΤΜΘΜΑ 
ΕΓΓΥΘΣΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
2% 

ΤΜΘΜΑ 
ΕΓΓΥΘΣΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
2% 

1 1.038,00 € 61 31,15 € 121 16,20 € 181 10,80 € 241 21,00 € 

2 906,00 € 62 24,41 € 122 57,60 € 182 720,00 € 242 21,00 € 

3 2.209,20 € 63 2.553,00 € 123 16,80 € 183 39,60 € 243 1.800,00 € 

4 1.963,20 € 64 1.862,78 € 124 129,60 € 184 230,40 € 244 1.800,00 € 

5 1.060,20 € 65 8.216,40 € 125 12,60 € 185 163,20 € 245 237,60 € 

6 610,50 € 66 3,60 € 126 7,20 € 186 259,20 € 246 42,48 € 

7 59,40 € 67 0,42 € 127 345,60 € 187 108,00 € 247 93,60 € 

8 36,00 € 68 5,10 € 128 7,20 € 188 21,60 € 248 30,00 € 

9 24,60 € 69 2,04 € 129 7,20 € 189 18,00 € 249 36,00 € 

10 24,00 € 70 21,00 € 130 7,20 € 190 24,00 € 250 36,00 € 

11 240,00 € 71 0,06 € 131 7,20 € 191 900,00 € 251 36,00 € 

12 48,00 € 72 2,04 € 132 18,00 € 192 900,00 € 252 108,00 € 

13 48,60 € 73 1,56 € 133 7,20 € 193 1.200,00 € 253 108,00 € 

14 7,20 € 74 21,00 € 134 345,60 € 194 600,00 € 254 108,00 € 

15 180,00 € 75 0,96 € 135 14,40 € 195 3,30 € 255 36,00 € 

16 180,00 € 76 1,02 € 136 7,20 € 196 2,10 € 256 63,00 € 

17 72,00 € 77 1,80 € 137 7,20 € 197 21,00 € 257 30,00 € 

18 198,00 € 78 9,00 € 138 36,00 € 198 3,60 € 258 48,00 € 

19 78,00 € 79 9,00 € 139 7,20 € 199 22,80 € 259 12,00 € 

20 78,00 € 80 12,00 € 140 28,80 € 200 2.880,00 € 260 252,24 € 

21 264,00 € 81 15,00 € 141 14,40 € 201 3.480,00 € 261 126,00 € 

22 52,80 € 82 15,00 € 142 7,20 € 202 3,18 € 262 126,00 € 

23 52,80 € 83 360,00 € 143 7,20 € 203 8,40 € 263 79,62 € 

24 315,00 € 84 480,00 € 144 7,20 € 204 10,68 € 264 39,60 € 

25 134,40 € 85 54,00 € 145 7,20 € 205 3,06 € 265 40,08 € 

26 74,40 € 86 36,00 € 146 360,00 € 206 0,36 € 266 40,08 € 

27 74,40 € 87 396,00 € 147 39,60 € 207 1,26 € 267 67,80 € 

28 60,00 € 88 264,00 € 148 97,20 € 208 3,60 € 268 68,76 € 

29 180,00 € 89 7,20 € 149 93,60 € 209 72,00 € 269 24,00 € 

30 180,00 € 90 15,00 € 150 230,40 € 210 3,60 € 270 61,80 € 
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31 180,00 € 91 240,00 € 151 32,40 € 211 7,20 € 271 68,76 € 

32 180,00 € 92 115,20 € 152 86,40 € 212 4,86 € 272 31,50 € 

33 180,00 € 93 858,00 € 153 280,80 € 213 5,04 € 273 29,10 € 

34 180,00 € 94 86,40 € 154 18,00 € 214 1,44 € 274 30,00 € 

35 180,00 € 95 122,40 € 155 172,80 € 215 0,30 € 275 30,00 € 

36 180,00 € 96 12,60 € 156 43,20 € 216 7.920,00 € 276 30,00 € 

37 180,00 € 97 633,60 € 157 36,00 € 217 30,00 € 277 30,00 € 

38 180,00 € 98 7,20 € 158 14,40 € 218 1.350,00 € 278 30,00 € 

39 180,00 € 99 86,40 € 159 7,20 € 219 216,00 € 279 30,00 € 

40 36,00 € 100 28,80 € 160 7,20 € 220 16,80 € 280 30,00 € 

41 36,00 € 101 28,80 € 161 6,00 € 221 150,00 € 281 30,00 € 

42 36,00 € 102 21,60 € 162 7,20 € 222 24,72 € 282 43,38 € 

43 29,88 € 103 43,20 € 163 3.990,00 € 223 55,38 € 283 31,44 € 

44 16,56 € 104 14,40 € 164 360,00 € 224 291,00 € 284 126,39 € 

45 29,88 € 105 7,20 € 165 480,00 € 225 128,88 € 285 163,80 € 

46 24,90 € 106 7,20 € 166 105,00 € 226 4,50 € 286 252,24 € 

47 16,20 € 107 7,20 € 167 43,20 € 227 3.844,18 €     

48 16,56 € 108 115,20 € 168 192,00 € 228 19.707,06 €     

49 16,56 € 109 7,20 € 169 14,40 € 229 2.699,94 €     

50 504,00 € 110 7,20 € 170 108,00 € 230 300,00 €     

51 103,20 € 111 7,20 € 171 259,20 € 231 300,00 €     

52 144,00 € 112 2.040,00 € 172 129,60 € 232 264,00 €     

53 81,60 € 113 93,60 € 173 270,00 € 233 600,00 €     

54 2.461,77 € 114 14,40 € 174 900,00 € 234 186,00 €     

55 4.276,57 € 115 115,20 € 175 43,20 € 235 118,32 €     

56 6.435,10 € 116 14,40 € 176 259,20 € 236 118,80 €     

57 8.997,87 € 117 54,00 € 177 230,40 € 237 114,00 €     

58 7.052,22 € 118 259,20 € 178 57,60 € 238 114,00 €     

59 79,06 € 119 28,80 € 179 7,20 € 239 66,00 €     

60 158,11 € 120 345,60 € 180 7,20 € 240 66,00 €     

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  

Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
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ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) η κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

καθοριςτεί με αμετάκλητη απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτη από την ημερομηνία τησ 

καταδίκησ με αμετάκλητη απόφαςη.  
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2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκαθάριςησ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (η)  η περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί με αμετάκλητη 

απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε τρία (3) ζτη από την ημερομηνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Κριτήρια Επιλογήσ  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

 Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.   

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν κατά τθν τελευταία τριετία μζςο γενικό ετιςιο 
κφκλο εργαςιϊν ίςο ι μεγαλφτερο του 1/3 τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ. Σε 
περίπτωςθ που υποβάλλεται προςφορά για τμιμα/τμιματα του αντικειμζνου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
το ποςό κα πρζπει να είναι ίςο ι μεγαλφτερο με το ζνα τρίτο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ 
ΦΡΑ που αντιςτοιχεί ςτο τμιμα/τμιματα αυτό/αυτά για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται προςφορά. Αν θ 
επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει ιςολογιςμοφσ ι φορολογικζσ 
δθλϊςεισ για όςο χρόνο λειτουργεί.. 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 
Να πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  
Να ζχουν  κατά  τθν  τελευταία  τριετία  εκτελζςει  τουλάχιςτον μία ςυναφι ςφμβαςθ ι προμικεια 
αντίςτοιχθσ ποςότθτασ ςε  Μονάδα  Υγείασ, Δθμόςια ι Λδιωτικι.  
 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
ηθτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ όπωσ αυτά ορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςτο 
Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά πρζπει να κατατίκενται ςτο 
φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 

 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 





 

Σελίδα 18 

δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛΛ το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει 
του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.6). 
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Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτην παροφςα Διακήρυξη, εφόςον ζχουν ςυνταχθεί 
ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν από την υποβολή τουσ,  

 οι υπεφθυνεσ δηλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχθεί μετά την κοινοποίηςη τησ πρόςκληςησ για την 
υποβολή των δικαιολογητικϊν. Σημειϊνεται ότι δεν απαιτείται θεϊρηςη του γνηςίου τησ 
υπογραφήσ τουσ. 

 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Επιπλζον κατατίκεται  υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ  ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ (ςτθν περίπτωςθ που 
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και 
επικουρικισ αςφάλιςθσ).  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
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αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία 
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» και 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
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το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφοροφν ςτην απόδειξη τησ απαίτηςησ του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητασ για την άςκηςη επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοθεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ ημζρεσ πριν από την υποβολή τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ:  

α) οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων (ιςολογιςμοφσ ι φορολογικζσ 
δθλϊςεισ), ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ 
νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ και  

β ) διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν.  

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
κατάλογο των κυριότερων ςυναφϊν παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία με 
αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ. 

Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται: 

 εάν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από 
τθν αρμόδια αρχι (π.χ. πιςτοποιθτικό καλισ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ, πιςτοποιθτικό ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ) , 

 εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του αγοραςτι ι, εάν τοφτο δεν είναι 
δυνατόν, με απλι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα πιςτοποιθτικά 
ISO που ορίηονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςθσ.  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
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αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

βάςει τιμισ  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά τμήμα.  
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Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
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τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf+. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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γ) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ ςτθν οποία να δθλϊνεται το εργοςτάςιο 
καταςκευισ των τελικϊν προϊόντων και ο τόποσ εγκατάςταςισ του. Ο προςφζρων, εφόςον καταςκευάηει ο 
ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του, τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα 
καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Ρροςφορά ςτθν οποία 
δεν κα υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Πταν οι προςφζροντεσ δεν κα 
καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςφορά τουσ 
δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον 
τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Επίςθσ, ςτθν προςφορά τουσ πρζπει να επιςυνάψουν και υπεφκυνθ διλωςι τουσ 
προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι, θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν 
οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και 
ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωπόσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντί 
τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ 
του οποίου ζγινε θ αποδοχι. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΛΛΛ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ωσ εξισ: 

Θ αναθζτουςα αρχή: 

(α) Δθμιουργεί (ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα κατάλλθλα πεδία μζςα από τθν ιςτοςελίδα 
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el το ΕΕΕΣ για τθν ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ. 

(β) Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του ΕΕΕΣ, επιλζγει εξαγωγι. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο 
γνωςτό πρόγραμμα που ζχουμε ςτουσ Θ/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα υπόλοιπα 

ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ. 

Ο υποψήφιοσ οικονομικόσ φορζασ: 

(α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να 
μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να 
επιλζξει «Ειςαγωγή ΕΕΕΣ» και να «ανεβάςει» το αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που 
«κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ. 

(β) Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν 
κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. 

Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο. 

(γ) Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ 
εκτφπωςθ του με χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 
Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ 
λειτουργία εκτφπωςθσ PDF). 

Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων PDF που 
διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί από 
κάκε φυλλομετρθτι. 

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ και αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν 

ιςτοςελίδα). 

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόςο ςε μορφή .xml όςο και ςε .pdf ςτο φάκελο τθσ 
προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

Επιςημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμζνου να αποφευχθοφν πλημμζλειεσ κατά τη ςυμπλήρωςη του 

ΕΕΕΣ: 
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α. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει και 
υποβάλλει ζνα (1) ΕΕΕΣ. 

β. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαηί με χωριςτό 
ΕΕΕΣ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται. 

γ. Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων, 
κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα, 

χωριςτό ΕΕΕΣ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται. 

(Βλζπε και τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο φμβαςθσ (ESPD)” 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61) 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ   Λ τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Επίςθσ ςτον φάκελο τθσ Τεχνικισ προςφοράσ κα ςυμπεριλαμβάνονται ςυμπλθρωμζνοι οι πίνακεσ τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ χωρίσ τιμζσ. 

Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά 
ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεά, δωρεάν 
κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Επιπλζον κα ςυμπλθρϊνεται ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα I ο οποίοσ πρζπει να 
υποβλθκεί μαηί με τθν τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοσ.  Ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ παρζχεται ςε 
θλεκτρονικό αρχείο word τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα του 
διαγωνιςμοφ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ.  

Α. Τιμζσ 

*ΡΟΣΦΟΑ ΜΕ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ+ 





 

Σελίδα 27 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

Ρ.χ. Σε περίπτωςθ που τα είδθ είναι ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν ι αφορά αντιδραςτιρια επιπλζον κα 
ςυμπλθρϊνεται και ο πίνακασ οικονομικισ προςφοράσ βάςει του υποδείγματοσ που βρίςκεται ςτο 
παράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ο οποίοσ διατίκεται και ςε επεξεργάςιμθ θλεκτρονικι μορφι 
ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα μαηί με τα ζγγραφα  του διαγωνιςμοφ. Εκτόσ από μορφι pdf ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο ο ίδιοσ πίνακασ κα κατατίκεται και ςε μορφι excel ςτον υποφάκελλο «οικονομικι 
προςφορά».  

 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Μζροσ Α του Ραραρτιματοσ Λ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ είτε για κάκε είδοσ ξεχωριςτά είτε για το ςφνολο των προκθρυχκζντων ειδϊν , δ) Θ 
οποία είναι ανϊτερθ από τθν αντίςτοιχθ τιμι του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν του άρκρου 24 του ν. 3846/2010 

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12)  μηνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ 
μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 
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2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 03/02/2021 και ϊρα 12:00μμ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ- 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 
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Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ή δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ή δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω  και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: 

ποςοςτό ζωσ 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016). Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 
παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,  

και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (άρκρο 360 του ν. 4412/2016) 
θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ )άρκρο 361 του ν. 
4412/2016). 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 
ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)») μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά 
περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι 
θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι, κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, 
περ. β) του ν. 4605/2019.  

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 
 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν). 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων  
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 





 

Σελίδα 34 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ: 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα V  τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5




 

Σελίδα 36 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :   

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. Ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ 
εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων.  

Θ πλθρωμι των προμθκευτϊν κα πραγματοποιείται με ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ μετά τθν εκτζλεςθ 
κάκε παραγγελίασ και τθν διενζργεια ποςοτικισ-ποιοτικισ παραλαβισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ 
που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:  

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208.  

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα.  

γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν 

δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ.  

 
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, 
μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969)). 

δ) Χαρτόςθμο 3%  επί των άνω κρατιςεων και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου. 

ε) Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/2007. 

 Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν. 
4172/2013, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art208
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5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τα αναφερόμενα ςτθν  παροφςα. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 
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5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τον απαιτοφμενο ςυνοδό εξοπλιςμό ζτοιμο για 
πλιρθ λειτουργία ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων 
θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τμθματικά τα υλικά εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
ζγγραφθ παραγγελία ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ 
τρόπο/ουσ: α) με μακροςκοπικι εξζταςθ, β) με χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ), γ) με 
πρακτικι δοκιμαςία, δ) με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ 
προμικεια υλικό και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Λ . 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
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τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κακοριηόμενουσ ςτθ ςφμβαςθ χρόνουσ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα  VI. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

Σθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ. 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Σθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ. 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
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ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω 
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται 
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, 
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ 
τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Σθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ. 

6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
 

Ο  ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ 
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ – 

ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ- 
ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ 

ΑΝΑΣΤΑΣΛΟΣ ΓΘΓΟΟΡΟΥΛΟΣ 
 
Κεωρήθηκε για την ακρίβεια 

Θ Ρροϊςταμζνη τησ Γραμματείασ:  

 

Θμερομηνία: 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ –  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι θ προμικεια ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΛΜΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΑΣ & ΛΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ Β) 
ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ ΣΥΝΟΔΟ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ»  
για τρία ζτη. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

Α. ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΥΤΟΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ 

Α1. ΑΥΤΟΑΝΤΛΣΩΜΑΤA - ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΜΕ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ   

 ΤΜΘΜΑ 1:  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ  ΑΝΟΣΟΦΚΟΛΣΜΟΥ ΜΕ ΜΛΚΟΣΚΟΡΘΣΘ εκτιμϊμενησ αξίασ 
64.356,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

  
Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

TEST  
(3 ΕΤΘ) 

ΤΛΜΘ/
TEST 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΛΣ ΦΡΑ  

(3 ΕΤΘ) 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΡΑ  
(3 ΕΤΘ) 

    
1. 

ΡΟΛΛΑΡΛΟ ΥΡΟΣΤΩΜΑ (MOUSE 
KIDNEY/STOMACH) ΓΛΑ ΑΜΑ ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 

kit 4500 3,10 € 13.950,00 € 17.298,00 € 

    
2. 

SCREEN TEST ANCA ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΣΕ 
ΥΡΟΣΤΩΜΑ ΟΥΔΕΤΕΟΦΛΛΩΝ  

kit 4500 4,30 € 19.350,00 € 23.994,00 € 

    
3. 

ΥΡΟΣΤΩΜΑ  Hep-2  ΓΛΑ ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟ 
ACA ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ  

kit 10500 1,00 € 10.500,00 € 13.020,00 € 

    
4. 

ΥΡΟΣΤΩΜΑ ΟΛΣΟΦΑΓΟΥ ΓΛΑ EmA 
(ενδομυίου) ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ  

kit 1800 4,50 € 8.100,00 € 10.044,00 € 

          51.900,00 € 64.356,00 € 

 

 ΤΜΘΜΑ 2:  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ  ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΝΟΣΟΦΚΟΛΣΜΟΥ εκτιμϊμενησ αξίασ 56.172,00 
€ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

  
Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

TEST  
(3 ΕΤΘ) 

ΤΛΜΘ/
TEST 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΛΣ ΦΡΑ  

(3 ΕΤΘ) 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΡΑ  
(3 ΕΤΘ) 

    
1. 

ΥΡΟΣΤΩΜΑ  Hep-2  ΓΛΑ ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟ 
ΑΝΑ ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ 

kit 36000 1,00 € 36.000,00 € 44.640,00 € 

    
2. 

ΥΡΟΣΤΩΜΑ (RAT 
KIDNEY/STOMACH/LIVER) ΓΛΑ  LKM   

ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 
kit 3000 3,10 € 9.300,00 € 11.532,00 € 

          45.300,00 € 56.172,00 € 

 

 ΤΜΘΜΑ 3:  ΑΝΑΛΥΤΕΣ ELISA  / ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ  ELISA (I) εκτιμϊμενησ αξίασ 136.970,40 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

   
Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
TEST          

(3 ΕΤΘ) 
ΤΛΜΘ/TEST 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΛΣ ΦΡΑ          

(3 ΕΤΘ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΡΑ                  

(3 ΕΤΘ) 

1. ANTI-ENA SCREEN  TEST kit 15000 2,50 € 37.500,00 € 46.500,00 € 

2. ANTI-Sm  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 4500 2,40 € 10.800,00 € 13.392,00 € 

3. ANTI-RNP ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 4500 2,40 € 10.800,00 € 13.392,00 € 





 

Σελίδα 44 

4. ANTI-SSA   ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 4500 2,40 € 10.800,00 € 13.392,00 € 

5. ANTI-SSB  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 4500 2,40 € 10.800,00 € 13.392,00 € 

6. ANTI-SCL70 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 3000 2,90 € 8.700,00 € 10.788,00 € 

7. ANTI-JO-1 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 2100 2,60 € 5.460,00 € 6.770,40 € 

8. ANCA PR3 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 3000 2,60 € 7.800,00 € 9.672,00 € 

9. ANCA MPO ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 3000 2,60 € 7.800,00 € 9.672,00 € 

          110.460,00 € 136.970,40 € 

 

 ΤΜΘΜΑ 4: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ELISA (II) εκτιμϊμενησ αξίασ 121.718,40 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

   
Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

TEST          
(3 ΕΤΘ) 

ΤΛΜΘ/TEST 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ          
(3 ΕΤΘ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΡΑ               

(3 ΕΤΘ) 

1. 
ANTI  β2  GLYCOPROTEIN I  

IgG/ IgM ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 
kit 12000 3,10 € 37.200,00 € 46.128,00 € 

2. 

ANTI CARDIOLIPIN 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΜΕ 

ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΟ  IgG και  IgM 
ΑΝΤΛΟΟ 

kit 3000 2,60 € 7.800,00 € 9.672,00 € 

3. 
 ANTI THYROID  PEROXIDASE 

(TPO) ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 
kit 1500 2,50 € 3.750,00 € 4.650,00 € 

4. 
ANTI THYROGLOBULIN  (TG) 

ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 
kit 1500 2,50 € 3.750,00 € 4.650,00 € 

5. 
ANTI SERINE  IgG/ IgM 

ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 
kit 3000 3,30 € 9.900,00 € 12.276,00 € 

6. 
ANTI  DGP- GLIADIN  IgG  

ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 
kit 2400 2,40 € 5.760,00 € 7.142,40 € 

7. 
ANTI  DGP- GLIADIN  IgA  

ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 
kit 2400 2,40 € 5.760,00 € 7.142,40 € 

8. 
ΑΝΤΛ  htTG  IgA/IgG 

ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 
kit 5400 3,20 € 17.280,00 € 21.427,20 € 

9. ANTI  InF ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1200 5,80 € 6.960,00 € 8.630,40 € 

  
    

98.160,00 € 121.718,40 € 

 

 ΤΜΘΜΑ 5: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΟΣΟΑΡΟΤΥΡΩΣΘΣ (BLOT) εκτιμϊμενησ αξίασ 65.732,40 €  

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

   
Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

TEST          
(3 ΕΤΘ) 

ΤΛΜΘ/TEST 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ          
(3 ΕΤΘ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΡΑ               

(3 ΕΤΘ) 

1. 

ANA LINE BLOTTING  SYSTEM 
για διαφορετικά   αντιγόνα  

(τουλάχιςτον των  Sm, 
Sm/RNP, SSA52/60, SSB, RibP, 

CENP, scl-70)* 

      kit 900 38,50 € 34.650,00 € 42.966,00 € 

2. 

PROFILE  MYOSITIS 
ANTIBODIES για διαφορετικά 
αντιγόνα  (τουλάχιςτον των 
Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, SRP, 

PL-7, PL-12, EJ, Ro-52)* 

kit 360 35,00 € 12.600,00 € 15.624,00 € 

3. 

PROFILE  LIVER ANTIBODIES 
για διαφορετικά   αντιγόνα 

(τουλάχιςτον των M2, Sp100, 
PML, gp210, LKM-1, LC-1, 

SLA/LP, Ro-52)* 

kit 480 12,00 € 5.760,00 € 7.142,40 € 

 * να αναγράφονται αναλυτικά όλα τα αντιγόνα που θα εμπεριζχονται ςτα 53.010,00 € 65.732,40 € 
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αντιδραςτήρια  

 

Α2. ΑΥΤΟΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ- ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

 ΥΡΟΣΤΩΜΑΤΑ ΑΝΟΣΟΦΚΟΛΣΜΟΥ εκτιμϊμενησ αξίασ 68.094,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΡΑ. 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

TEST          
(3 ΕΤΘ) 

ΤΛΜΘ/TEST 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ          
(3 ΕΤΘ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΡΑ               

(3 ΕΤΘ) 

6 
CRITHIDIALUCILIAE ΓΛΑ 

ANTI-dsDNA 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ IIF 

kit 16500 1,85 € 30.525,00 € 37.851,00 € 

7 MONKEYPANCREAS  ΓΛΑ  
ΑΝΤΛ-ICA ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ IIF 

kit 900 3,30 € 2.970,00 € 3.682,80 € 

8 
MONKEY ESOPHAGUS 

ΓΛΑΑΝΤΛ-SKIN 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ IIF 

kit 450 4,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

9 
ADRENALTISSUE ΓΛΑ ΑΝΤΛ-

ΕΡΛΝΕΦΛΔΛΑΚΑ 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ IIF 

kit 300 4,10 € 1.230,00 € 1.525,20 € 

10 ANTI-GBM ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 
IIF 

kit 300 4,00 € 1.200,00 € 1.488,00 € 

11 

ANCA ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΣΕ 
ΥΡΟΣΤΩΜΑ 

ΟΥΔΕΤΕΟΦΛΛΑ 
ΜΟΝΛΜΟΡΟΛΘΜΕΝΑ ΜΕ 

ΑΛΚΑΝΟΛΘ IIF 

kit 3000 4,00 € 12.000,00 € 14.880,00 € 

12 

ANCA  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΣΕ 
ΥΡΟΣΤΩΜΑ 

ΟΥΔΕΤΕΟΦΛΛΑ  
ΜΟΝΛΜΟΡΟΛΘΜΕΝΑ ΜΕ 

ΦΟΜΑΛΛΝΘ IIF 

kit 600 4,00 € 2.400,00 € 2.976,00 € 

13 MOUSE KIDNEY 
STOMACH  LIVER IIF 

kit 900 2,70 € 2.430,00 € 3.013,20 € 

14 ANTI-F-ACTIN 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ  IIF 

kit 90 4,00 € 360,00 € 446,40 € 

  
    

54.915,00 € 68.094,60 € 

 

 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ELISA  εκτιμϊμενησ αξίασ 235.215,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤ

Α TEST          
(3 ΕΤΘ) 

ΤΛΜΘ/TEST 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ          
(3 ΕΤΘ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΡΑ               

(3 ΕΤΘ) 

15 ΑΝΤΛ-ΦΩΣΦΟΛΛΡΛΔΛΚΑ 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 

kit 3000 3,00 € 9.000,00 € 11.160,00 € 

16 ANTI F-ACTIN 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 

kit 3000 3,00 € 9.000,00 € 11.160,00 € 

17 
ANTI-GBM ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 900 4,00 € 3.600,00 € 4.464,00 € 

18 ANTI-HISTONE  
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 

kit 3000 3,30 € 9.900,00 € 12.276,00 € 

19 ANTI CARDIOLIPIN  IgG 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 

kit 1500 2,60 € 3.900,00 € 4.836,00 € 

20 ANTI CARDIOLIPIN  IgM 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 

kit 1500 2,60 € 3.900,00 € 4.836,00 € 

21 
HUMAN CH50 (ΚΛΑΣΛΚΘ kit 1500 8,80 € 13.200,00 € 16.368,00 € 
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ΟΔΟΣ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΟΣ) 

22 

ELISA COMBI ΚΛΑΣΛΚΘΣ, 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΘΣ ΚΑΛ ΟΔΟΥ 

ΜΑΝΟΗΘΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΟΣ 

kit 300 8,80 € 2.640,00 € 3.273,60 € 

23 ELISA FOR HUMAN C5b-9 
COMPLEMENT COMPLEX 

kit 300 8,80 € 2.640,00 € 3.273,60 € 

24 
ANTI-CCP  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 4500 3,50 € 15.750,00 € 19.530,00 € 

25 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΛ  

ΥΡΟΔΟΧΕΑ  
ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΛΝΘΣ 

kit 600 11,20 € 6.720,00 € 8.332,80 € 

26 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΛ  

ΥΡΟΔΟΧΕΑ  
ΦΩΣΦΟΛΛΡΑΣΘΣ Α2 

kit 600 6,20 € 3.720,00 € 4.612,80 € 

27 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΛ  
ΥΡΟΔΟΧΕΑ   TSH 

kit 600 6,20 € 3.720,00 € 4.612,80 € 

28 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΛ 
ΑΝΤΛ-TNF 

kit 300 10,00 € 3.000,00 € 3.720,00 € 

29 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑΕΝΑΝΤΛDFS7
0ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 

kit 3000 3,00 € 9.000,00 € 11.160,00 € 

30 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑΕΝΑΝΤΛDES
MOGLEIN 1/3 (ζκαςτο) 

kit 3000 3,00 € 9.000,00 € 11.160,00 € 

31 
ANCA PROFILE  (PR3, 

MPO, ELASTASE, 
CATHEPSIN, BPI) 

kit 3000 3,00 € 9.000,00 € 11.160,00 € 

32 ANTI-BP230 IgG/ANTI-
BP180 IgG (ζκαςτο) 

kit 3000 3,00 € 9.000,00 € 11.160,00 € 

33 
ANTI-MCV  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 3000 3,00 € 9.000,00 € 11.160,00 € 

34 
ANTI-DNA  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 3000 3,00 € 9.000,00 € 11.160,00 € 

35 
ANTI-GAD kit 3000 3,00 € 9.000,00 € 11.160,00 € 

36 
ANTI-IA2 kit 3000 3,00 € 9.000,00 € 11.160,00 € 

37 
ZINC TRANSPORTER 8 kit 3000 3,00 € 9.000,00 € 11.160,00 € 

38 DERMATOLOGY  PROFILE  
ANTIBODIES 

kit 3000 3,00 € 9.000,00 € 11.160,00 € 

39 ANTI -DGP/h-Ttg SCREEN 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 

kit 3000 3,00 € 9.000,00 € 11.160,00 € 

 
    

189.690,00 € 235.215,60 € 

 
 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΑΝΟΣΟΑΡΟΤΥΡΩΣΘ εκτιμϊμενησ αξίασ 6.696,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 

του ΦΡΑ. 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΛΓΑΦΘ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

TEST          
(3 ΕΤΘ) 

ΤΛΜΘ/TEST 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ          
(3 ΕΤΘ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΡΑ               

(3 ΕΤΘ) 

40 
PARANEOPLASMATIC 

NEURONAL  LINE 
BLOTTING  SYSTEM * 

kit 150 12,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

41 GAGLIOSIDES PROFILE  
LINE BLOTTING  SYSTEM * 

kit 150 12,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

42 PHOSPHOLIPID 
SYNDROME * 

kit 150 12,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

  
    

5.400,00 € 6.696,00 € 
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 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ εκτιμϊμενησ αξίασ 9.333,48 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ΦΡΑ. 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΛΓΑΦΘ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

TEST          
(3 ΕΤΘ) 

ΤΛΜΘ/TEST 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ          
(3 ΕΤΘ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΡΑ               

(3 ΕΤΘ) 

43 NUCLEAR  ANTIBODY 
ANA/DNA/ENA 

ΣΧΘΜΑ 18 83,00 € 1.494,00 € 1.852,56 € 

44 LIVER DISEASE  ANTIBODY ΣΧΘΜΑ 18 46,00 € 828,00 € 1.026,72 € 

45 PHOPSHOLIPID  
ANTIBODY 

ΣΧΘΜΑ 18 83,00 € 1.494,00 € 1.852,56 € 

46 ANCA GBM ANTIBODY ΣΧΘΜΑ 15 83,00 € 1.245,00 € 1.543,80 € 

47 COELIAC DISEASE  
ANTIBODY 

ΣΧΘΜΑ 18 45,00 € 810,00 € 1.004,40 € 

48 ANTI-CCP ANTIBODY ΣΧΘΜΑ 18 46,00 € 828,00 € 1.026,72 € 

49 
ANTI-PLA2R ΣΧΘΜΑ 18 46,00 € 828,00 € 1.026,72 € 

  
    

7.527,00 € 9.333,48 € 

 

 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ - ΑΔΛΟΛΣΟΤΟΡΑ εκτιμϊμενησ αξίασ 51.633,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΡΑ. 

   
ΤΜΘΜΑ 

ΡΕΛΓΑΦΘ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

TEST          
(3 ΕΤΘ) 

ΤΛΜΘ/TEST 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ          
(3 ΕΤΘ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΡΑ               

(3 ΕΤΘ) 

50 
ANTI-ds DNA ABS RIA     kit 8400 3,00 € 25.200,00 € 31.248,00 € 

51 
ANTI GAD65 ABS RIA     kit 1200 4,30 € 5.160,00 € 6.398,40 € 

52 
ANTI IA2 ABS RIA     kit 1200 6,00 € 7.200,00 € 8.928,00 € 

53 
ANTI IAA ABS RIA     kit  1200 3,40 € 4.080,00 € 5.059,20 € 

  
    

41.640,00 € 51.633,60 € 

 

 

Β. ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΡΩΤΕΪΝΩΝ 

 ΤΜΘΜΑ 54: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ  ΤΛΧΟΕΛΔΛΚΘΣ  ΘΛΕΚΤΟΦΟΘΣΘΣ εκτιμϊμενησ αξίασ 
163.342,95 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Α/Α Ηητοφμενεσ Εξετάςεισ 
 

Εξετάςεισ 
/ 3 ΕΤΘ 

Κόςτοσ / 
εξζταςη 

Συνολικό 
κόςτοσ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ (3 ετη) 

Συνολικό 
κόςτοσ  ΜΕ 
ΦΡΑ (3 ετη) 

1 Kit θλεκτροφόρθςθσ Ρρωτεϊνϊν Οροφ kit 19200 3,85 € 73.920,00 € 98.553,35 € 

2 
υκμιςτικό διάλυμα θλεκτροφόρθςθσ 

Ρρωτεϊνϊν Οροφ 
fl 12000 3,56 € 42.720,00 € 56.191,40 € 

3 Kit Ανοςοπροςρόφθςθσ Ρρωτεϊνϊν Οροφ kit 180 25,00 € 4.500,00 € 6.000,00 € 

4 

Υγρά αναλϊςιμα απαραίτθτα για τθν 
πραγματοποίθςθ των ανωτζρω εξετάςεων 

kit 31380 0,0621 € 1.948,70 € 2.598,20 € 

          123.088,70 € 163.342,95 € 

 

 ΤΜΘΜΑ 55: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΦΟΘΣΘΣ ΚΑΛ ΑΝΟΣΟΚΑΚΘΛΩΣΘΣ ΣΕ GEL 
ΑΓΑΟΗΘΣ  εκτιμϊμενησ αξίασ 484.850,15 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 
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Α/Α Ηητοφμενεσ Εξετάςεισ 
 

Εξετάςεισ 
/ 3 ΕΤΘ 

Κόςτοσ / 
εξζταςη 

Συνολικό 
κόςτοσ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ (3 ετη) 

Συνολικό 
κόςτοσ ΜΕ 

ΦΡΑ (3 ετη) 

1 
Κιτ Ανοςοκακιλωςθσ Ρρωτεϊνϊν Οροφ 

χωρίσ αντιοροφσ 
kit 7800 19,04 € 148.512,00 € 173.145,35 € 

2 
Σετ αντιορϊν Ανοςοκακιλωςθσ Οροφ 

(Total-G-A-M-K-L) 
kit 7800 4,39 € 34.242,00 € 58.876,35 € 

3 Αντιορόσ anti IgD fl 120 6,00 € 720,00 € 25.355,35 € 

4 Αντιορόσ anti IgE fl 120 6,00 € 720,00 € 25.356,35 € 

5 Κιτ θλεκτροφόρθςθσ πρωτεϊνϊν οφρων kit 1050 3,28 3.444,00 € 28.081,35 € 

6 
Κιτ Ανοςοκακιλωςθσ Ρρωτεϊνϊν Οφρων 

χωρίσ αντιοροφσ 
kit 960 14,43 € 13.852,80 € 38.491,15 € 

7 
Σετ αντιορϊν Ανοςοκακιλωςθσ Οφρων 

(Total-τριδφναμοσ GAM-K-L) 
kit 960 4,44 € 4.262,40 € 28.901,75 € 

8 
Σετ αντιορϊν Ανοςοκακιλωςθσ Οφρων 

(ελεφκερεσ K-ελεφκερεσ L) 
kit 240 7,67 € 1.840,80 € 26.481,15 € 

9 
Κιτ ανίχνευςθσ Ολιγικλωνικϊν ηωνϊν ςτο 

ΕΝΥ με Λςοθλεκτρικι Εςτίαςθ 
kit 90 46,20 € 4.158,00 € 28.799,35 € 

10 
Αντιορόσ anti-IgG για Ολιγικλωνικζσ ηϊνεσ 

ςτο ΕΝΥ 
kit 90 6,00 € 540,00 € 25.182,35 € 

11 
Υγρά αναλϊςιμα απαραίτθτα για τθν 

πραγματοποίθςθ των ανωτζρω εξετάςεων 
(πλυςτικό διάλυμα, αποχρωματικό κλπ) 

kit 18000 
0,08535 

€ 
1.536,30 € 26.179,65 € 

          213.828,30 € 484.850,15 € 

 

 ΤΜΘΜΑ 56: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΚΛΝΘΤΛΚΘΣ ΤΕΧΝΛΚΘΣ εκτιμϊμενησ 
αξίασ 839.265,26 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Α/Α Εξζταςη Pkg 
Εξετάςεισ 

/ 3 ΕΤΘ 
κόςτοσ ανά 

εξζταςη 

Συνολικό 
κόςτοσ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ (3 ετη) 

Συνολικό κόςτοσ 
ΜΕ ΦΡΑ (3 ετη) 

1 C-ReactiveProtein (CRP) kit 900 2,39 € 2.151,00 € 26.784,35 € 

2 Immunoglobulin A (IGA) kit 30600 2,23 € 68.238,00 € 92.872,35 € 

3 Immunoglobulin G (IGG) kit 27900 2,23 € 62.217,00 € 86.852,35 € 

4 Immunoglobulin M (IGM) kit 27900 2,23 € 62.217,00 € 86.853,35 € 

5 Complement C3 (C3) kit 14400 2,23 € 32.112,00 € 56.749,35 € 

6 Complement C4 (C4) kit 14400 2,23 € 32.112,00 € 56.750,35 € 

7 Rheumatoid Factor (RF) kit 10800 2,25 € 24.300,00 € 48.939,35 € 

8 Antistreptolysin O (ASO) kit 900 2,27 € 2.043,00 € 26.683,35 € 

9 Buffer 1 (BUF1) 4x120mL kit 127800 0,06986 € 8.928,11 € 33.569,46 € 

10 Buffer 2 (BUF2) 4x120mL kit 127800 0,00582 € 743,80 € 25.386,15 € 

11 Buffer 3 (BUF3) 4x120mL kit 127800 0,00291 € 371,90 € 25.015,25 € 

12 Diluent 1 (DIL1)  4x120mL kit 127800 0,02347 € 2.999,47 € 27.643,82 € 

13 Calibrator 1  4x3mL kit 114900 0,00699 € 803,15 € 25.448,50 € 

14 Systems CAL 5 PL kit 11700 0,14308 € 1.674,04 € 26.320,39 € 

15 Wash Solution (WASH) 10L kit 127800 0,11643 € 14.879,75 € 39.527,10 € 

16 Protein Control Level 1  4x5mL kit 114900 0,00512 € 588,29 € 25.236,64 € 

17 Protein Contro lLevel 2  4x5mL kit 114900 0,00512 € 588,29 € 25.237,64 € 

18 Protein Control Level 3  4x5mL kit 114900 0,00512 € 588,29 € 25.238,64 € 

19 Serology Control Level 1  3x5mL kit 11700 0,09411 € 1.101,09 € 25.752,44 € 

20 Serology Control Level 2  3x5mL kit 11700 0,10588 € 1.238,80 € 25.891,15 € 

21 Serology Control Level 3  3x5mL kit 11700 0,15897 € 1.859,95 € 26.513,30 € 

  
    

321.754,91 € 839.265,26 € 
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 ΤΜΘΜΑ 57: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΤΕΛΛΚΟΥ ΣΘΜΕΛΟΥ εκτιμϊμενησ αξίασ 
557.868,17 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

A/A ΕΛΔΟΣ 
Μονάδα 

Μζτρηςησ 
Ροςότητα 

(3 ετή) 

Τιμή 
Μονάδασ                 

€ 

Συνολικό 
κόςτοσ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ (3 ετη) 

Συνολικό 
κόςτοσ ΜΕ 

ΦΡΑ (3 ετη) 

1 
N ANTISERUM TO HUMAN  IgG ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 18000 1,98 € 35.640,00 € 44.193,60 € 

2 
N ANTISERUM TO HUMAN  IgA ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 13125 1,8104 € 23.761,50 € 29.464,26 € 

3 
N ANTISERUM TO HUMAN  IgM ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 13125 1,8104 € 23.761,50 € 29.464,26 € 

4 
N ANTISERUM TO HUMAN  C3 ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 5250 1,8352 € 9.634,80 € 11.947,15 € 

5 
N ANTISERUM TO HUMAN  C4 ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 5250 1,8352 € 9.634,80 € 11.947,15 € 

6 

N ANTISERUM TO HUMAN  
TRΑNSFERIN ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ 

FIXED TIME 
fl 3750 1,8848 € 7.068,00 € 8.764,32 € 

7 
N ANTISERUM TO HUMAN  ALBUMIN 

ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 10458 1,89622 € 19.830,67 € 24.590,03 € 

8 

N ANTISERUM TO HUMAN  A2 
MACROGLOBULIN ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 4500 2,05533 € 9.248,99 € 11.468,74 € 

9 

N ANTISERUM TO HUMAN  Ig/L-
CHAIN K-type ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ 

FIXED TIME 
fl 5346 2,64667 € 14.149,10 € 17.544,88 € 

10 

N ANTISERUM TO HUMAN  Ig/L-
CHAIN λ-type ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ 

FIXED TIME 
fl 4500 3,4936 € 15.721,20 € 19.494,29 € 

11 
N A1microglobulin ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 3375 2,41632 € 8.155,08 € 10.112,30 € 

12 
ANTISERUM TO HUMAN IgE  ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 7290 2,02074 € 14.731,19 € 18.266,68 € 

13 
ANTISERUM TO HUMAN IgA low level 

ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
kit 1800 3,35092 € 6.031,66 € 7.479,25 € 

14 
ANTISERUM TO HUMAN IgM  low 

level ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ  FIXED TIME 
kit 1440 3,35092 € 4.825,32 € 5.983,40 € 

15 
ANTISERUM TO HUMAN CRP ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
kit 3750 1,8352 € 6.882,00 € 8.533,68 € 

16 
ANTISERUM TO HUMAN RF ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
kit 2700 1,32267 € 3.571,21 € 4.428,30 € 

17 
N ANTISERUM TO HUMAN  IgG1 ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 2664 9,39 € 25.014,96 € 31.018,55 € 

18 
N ANTISERUM TO HUMAN  IgG2 ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 2664 9,39 € 25.014,96 € 31.018,55 € 

19 
N ANTISERUM TO HUMAN  IgG3 ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 2331 9,39 € 21.888,09 € 27.141,23 € 

20 
N ANTISERUM TO HUMAN  IgG4 ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 2664 9,39 € 25.014,96 € 31.018,55 € 

21 

N ANTISERUM TO HUMAN  C1 
INHIBITOR ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED 

TIME 
fl 750 3,093 € 2.319,75 € 2.876,49 € 

22 

ANTISERUM TO HUMAN 
b2MICROGLOBULIN ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
kit 9072 3,08405 € 27.978,50 € 34.693,34 € 
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23 
N PROTEIN STD SERUM ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
kit 54750 0,04287 € 2.347,13 € 2.910,44 € 

24 
N PROTEIN STD PLASMA ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

kit 3600 0,13040 € 469,44 € 582,11 € 

25 

N PROTEIN RHEUMOTOLOGY 
STANDARD SL ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ 

FIXED TIME 
kit 2700 0,28498 € 769,45 € 954,11 € 

26 
N PROTEIN STD URINE ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
kit 4500 0,20961 € 943,25 € 1.169,62 € 

27 
N/T PROTEIN CONTROL SERUM ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
kit 54750 0,13065 € 7.153,09 € 8.869,83 € 

28 
N/T PROTEIN CONTROL CSF ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
kit 3600 0,15190 € 546,84 € 678,08 € 

29 
N PROTEIN RHEUMOTOLOGY  SL ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
kit 2700 0,49004 € 1.323,11 € 1.640,65 € 

30 
N DILUENT BUFFER ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 90000 0,70895 € 63.805,50 € 79.118,82 € 

31 
NREACTION BUFFER ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
fl 90000 0,33232 € 29.908,80 € 37.086,91 € 

32 

N SUPPLEMENT REAGENT 
PRECIPITATION ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ 

FIXED TIME 
fl 2700 0,41316 € 1.115,53 € 1.383,26 € 

33 
N SUPPLEMENTARY  REAGENT L ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
kit 9600 0,07905 € 758,88 € 941,01 € 

34 
N/T PROTEIN CONTROL urine ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
kit 4500 0,12152 € 546,84 € 678,08 € 

35 
CLEANER SOLUTION ΓΛΑ 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 
kit 90000 0,00364 € 327,60 € 406,22 € 

  
    

449.893,69 € 557.868,17 € 

 

 ΤΜΘΜΑ 58: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΟΛΩΣΛΜΕΤΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ εκτιμϊμενησ αξίασ 437.237,64 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ PACKAGING 
ΤΕΣΤ   

(3 ΕΤΘ) 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΘ 

Συνολικό 
κόςτοσ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ (3 ετη) 

Συνολικό 
κόςτοσ ΜΕ 

ΦΡΑ (3 ετη) 

1 Optilite® Freelite® Kappa Free Kit kit 14400 11,77 169.488,00 € 210.165,12 € 

2 Optilite® Freelite® Lambda Free Kit kit 14400 11,77 169.488,00 € 210.165,12 € 

3 Optilite Hevylite IgG Kappa Kit kit 150 15,15 2.272,50 € 2.817,90 € 

4 Optilite Hevylite IgG Lambda Kit kit 150 15,15 2.272,50 € 2.817,90 € 

5 Optilite Hevylite IgA Kappa Kit kit 150 15,15 2.272,50 € 2.817,90 € 

6 Optilite® Hevylite® IgA Lambda kit 150 15,15 2.272,50 € 2.817,90 € 

7 Optilite® Hevylite® IgM Kappa kit 150 15,15 2.272,50 € 2.817,90 € 

8 Optilite® Hevylite® IgM Lambda kit 150 15,15 2.272,50 € 2.817,90 € 

  
    

352.611,00 € 437.237,64 € 

 

 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΑΝΤΛΟΩΝ ΧΩΛΣ ΣΥΝΟΔΟ εκτιμϊμενησ αξίασ 18.149,06 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

ΤΜΘΜΑ Είδοσ Pkg 
Αριθμόσ 

εξετάςεων 
(3 ετη) 

Κόςτοσ ανά 
εξζταςη 

Συνολικό 
κόςτοσ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ (3 ετη) 

Συνολικό 
κόςτοσ ΜΕ 

ΦΡΑ (3 ετη) 

59 ΑΝΤΛ HUMAN C1q RABBIT  
(Turb/Neph) 

fl 360 10,98 € 3.952,80 € 4.901,47 € 

60 ANTI HUMAN IgD SERUM RABBIT  fl 720 10,98 € 7.905,60 € 9.802,94 € 
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(Turb/Neph) 

61 

ΕΤΘΣΛΟ ΣΧΘΜΑ ΡΟΛΟΤΛΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΛΑ MONOCLONAL 
PROTEIN IDENTIFICATION (6 

παραδόςεισ) 

kit 18 86,53 € 1.557,54 € 1.931,35 € 

62 
Immunology Control για μζτρθςθ 

Ρρωτεϊνϊν με βακμονόμθςθ 
πολλαπλϊν αναλυτϊν 

Kit 1080 1,13 € 1.220,40 € 1.513,30 € 

  
    

14.636,34 € 18.149,06 € 

 

Γ. ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΛΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑΣ 

Γ1. ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

 ΤΜΘΜΑ 63: ΣΥΣΤΘΜΑ PCR ΡΑΓΜΑΤΛΚΟΥ ΧΟΝΟΥ (REAL-TIMEPCR) εκτιμϊμενησ αξίασ 
158.286,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

 

Α/Α Ρεριγραφή Αντιδραςτηρίου 
Αριθμόσ 

kit 
ετήςιοσ 

Test
/kit 

Test 
(3 

ΕΤΘ) 

Τιμή ανά 
εξζταςη 

Συνολικό 
κόςτοσ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ (3 ετη) 

Συνολικό 
κόςτοσ ΜΕ 

ΦΡΑ (3 ετη) 

1 
Kit για HLA-A/ B/Cw/ DR/ DQ 

(Low Resolution) με Real-Time 
PCR 

7 10 210 210,00 € 44.100,00 € 54.684,00 € 

2 
Kit για HLA-A/B/Cw   (Low 

Resolution) με Real-Time PCR 
1 10 30 125,00 € 3.750,00 € 4.650,00 € 

3 
Kit για HLA-DR/DQ                                   

(Low Resolution) με Real-Time 
PCR 

1 10 30 60,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

4 
Kit για HLA-B                                           

(Low Resolution) με Real-Time 
PCR 

20 20 1200 65,00 € 78.000,00 € 96.720,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 
   

 
127.650,00 € 158.286,00 € 

 

 ΤΜΘΜΑ 64: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΡΟΜΟΝΩΣΘΣ  ΝΟΥΚΛΕΛΝΛΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA/RNA)  
εκτιμϊμενησ αξίασ 115.492,61 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Α/Α Ρεριγραφή Αντιδραςτηρίου 
Αριθμόσ 

kit 
Test/kit 

Test 
(3 

ΕΤΘ) 

Τιμή ανά 
εξζταςη 

Συνολικό 
κόςτοσ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ (3 ετη) 

Συνολικό 
κόςτοσ ΜΕ 

ΦΡΑ (3 ετη) 

1 
 Kit για απομόνωςθ DNA από 
περιφερικό αίμα με 
αυτοματοποιθμζνθ μζκοδο * 

60 48 8640 10,00 € 86.400,00 € 107.136,00 € 

2 

 Kit για απομόνωςθ DNA από 
παρειακό επίχριςμα 
(buccalswab) με 
αυτοματοποιθμζνθ μζκοδο 

2 48 288 15,60 € 4.492,80 € 5.571,07 € 

3 
Kit για απομόνωςθ RNA                          
από περιφερικό αίμα με 
αυτοματοποιθμζνθ μζκοδο 

1 48 144 15,60 € 2.246,40 € 2.785,54 € 

  
        93.139,20 € 115.492,61 € 

 

 ΤΜΘΜΑ 65: ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΜΛΚΟΣΦΑΛΛΔΛΩΝ (BEADARRAYS-
LUMINEX) εκτιμϊμενησ αξίασ 509.416,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 
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Α/Α Ρεριγραφή Αντιδραςτηρίου Συςκευαςία 
Αρ. test 
(3ετη) 

Τιμή 
ανά test 

Συνολικό 
κόςτοσ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ (3 ετη) 

Συνολικό 
κόςτοσ ΜΕ 

ΦΡΑ (3 ετη) 

1 
HLA-A* Reverse SSO-High 

Resolutionμεαναλυτιροισ- 
(Luminex)

(*)
 

kit 600 55,00 € 33.000,00 € 40.920,00 € 

2 
HLA-B* Reverse SSO-High 

Resolution μεαναλυτιροισ 
(Luminex)

(*)
 

kit 600 55,00 € 33.000,00 € 40.920,00 € 

3 
HLA-Cw* Reverse SSO-High 
Resolution μεαναλυτιροισ 

(Luminex)
(*)

 
kit 600 55,00 € 33.000,00 € 40.920,00 € 

4 
HLA-DRB1* Reverse SSO-High 

Resolution μεαναλυτιροισ 
(Luminex)

(*)
 

kit 300 55,00 € 16.500,00 € 20.460,00 € 

5 
HLA-DQB1* Reverse SSO-High 

Resolution μεαναλυτιροισ 
(Luminex) 

kit 300 55,00 € 16.500,00 € 20.460,00 € 

6 
HLA-DPB1* Reverse SSO-High 

Resolutionμεαναλυτιροισ 
(Luminex) 

kit 300 55,00 € 16.500,00 € 20.460,00 € 

7 
Ανίχνευςθκυτταροτοξικϊνanti-

HLA (I&ΛI) καιanti-MICA 
absμεαναλυτιροισ (Luminex) 

kit 600 28,00 € 16.800,00 € 20.832,00 € 

8 
Ταυτοποίθςθ κυτταροτοξικϊν  

αντι-HLA Τάξθσ Λ abs με 
αναλυτιροισ (Luminex) 

kit 150 164,00 € 24.600,00 € 30.504,00 € 

9 
Ταυτοποίθςθ κυτταροτοξικϊν  

αντι-HLA Τάξθσ ΛI abs με 
αναλυτιροισ (Luminex) 

kit 150 164,00 € 24.600,00 € 30.504,00 € 

10 
Ταυτοποίθςθκυτταροτοξικϊν 

Abs τάξθσ I (single antigen) 
μεαναλυτιροισ(Luminex)

(*)
 

kit 150 292,00 € 43.800,00 € 54.312,00 € 

11 
Ταυτοποίθςθκυτταροτοξικϊν 
Abs τάξθσ II (single antigen) 
μεαναλυτιροισ(Luminex)

(*)
 

kit 150 292,00 € 43.800,00 € 54.312,00 € 

12 

Συμπλθρωματικό kit για 
ταυτοποίθςθ κυτταροτοξικϊν 

Abs τάξθσI (singleantigen) 
μεαναλυτιροισ (Luminex)

(*)
 

kit 75 108,00 € 8.100,00 € 10.044,00 € 

13 

Συμπλθρωματικό kit για 
ταυτοποίθςθ κυτταροτοξικϊν 
Abs τάξθσIΛ (singleantigen) με 

αναλυτι ροισ (Luminex)
(*)

 

kit 75 108,00 € 8.100,00 € 10.044,00 € 

14 

Ανίχνευςθ κυτταροτοξικϊν  
anti-HLA (I&ΛI) και anti-HNA (1, 

2, 3, 4 &5)  μεαναλυτιροισ 
(Luminex) 

kit 300 28,00 € 8.400,00 € 10.416,00 € 

15 
Ταυτοποίθςθ αντι-MICA abs με 

αναλυτιροισ (Luminex) 
kit 75 164,00 € 12.300,00 € 15.252,00 € 

16 
Ανίχνευςθκαιταυτοποίθςθ 

non-HLA Abs (single antigen) 
μεαναλυτιροισ(Luminex) 

kit 75 220,00 € 16.500,00 € 20.460,00 € 

17 
Ρροςδιοριςμόσ 

κυτταροτοξικϊν Abs 
ςυνδζοντα το C1q (ςε 

kit 75 60,00 € 4.500,00 € 5.580,00 € 
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ςυνδυαςμό με single-
antigenkit) με 

αναλυτιροισLuminex 

18 C1qκετικόσ μάρτυρασ (τάξθσ Λ) fl 60 24,00 € 1.440,00 € 1.785,60 € 

19 C1qκετικόσ μάρτυρασ (τάξθσ ΛI) fl 60 24,00 € 1.440,00 € 1.785,60 € 

20 C1q αρνθτικόσ μάρτυρασ fl 60 24,00 € 1.440,00 € 1.785,60 € 

21 

Αντιδραςτιριο για 
προςρρόφθςθ μθ ειδικϊν 

αντιςωμάτων κατά τθν 
ανίχνευςθ και ταυτοποίθςθ 

κυτταροτοξικϊν Abs με 
Luminex 

fl 75 44,00 € 3.300,00 € 4.092,00 € 

22 

IgG-PE Conjugate για  τθν 
ανίχνευςθ και ταυτοποίθςθ 

κυτταροτοξικϊν Abs με 
Luminex 

fl 3000 1,50 € 4.500,00 € 5.580,00 € 

23 

Αρνθτικόσ μάρτυρασ  για τθν 
ανίχνευςθ και ταυτοποίθςθ 

κυτταροτοξικϊν Abs με 
Luminex 

fl 60 24,00 € 1.440,00 € 1.785,60 € 

24 
Anti-IgM ανοςοςφαιρίνθ για 
ανίχνευςθ και ταυτοποίθςθ                  

anti-IgMabs 
fl 3000 1,10 € 3.300,00 € 4.092,00 € 

25 
IgMpositivebeadsγια 

ανίχνευςθκαιταυτοποίθςθanti-
IgMabs 

fl 75 11,20 € 840,00 € 1.041,60 € 

26 
MICAReverse SSO-Low 

Resolution μεαναλυτιροισ- 
(Luminex) 

kit 120 137,50 € 16.500,00 € 20.460,00 € 

27 
Χρωςτικι SAPE ςυμβατι με 

τεχνικι ReverseSSO με 
αναλυτι ροισ- (Luminex) 

fl 3000 1,10 € 3.300,00 € 4.092,00 € 

28 
Υγρό ζκπλυςθσ για SheathFluid 
20x για αναλυτιροισ(Luminex) 

Bt (5lit) 36 120,00 € 4.320,00 € 5.356,80 € 

29 
Verification kit 

γιααναλυτιροισ (Luminex)- 
500 beads  3D 

kit 75 60,00 € 4.500,00 € 5.580,00 € 

30 
Calibration kit γιααναλυτιροισ 

(Luminex)-500 beads  3D 
kit 75 60,00 € 4.500,00 € 5.580,00 € 

  
 

 
 

410.820,00 € 509.416,80 € 

 

Γ2. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 ΧΘΜΛΚΑ-ΒΛΟΛΟΓΛΚΑ ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ εκτιμϊμενησ αξίασ 3.645,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΡΑ 

ΤΜΘΜΑ Είδοσ Pkg 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(3 ΕΤΘ) 
Τιμή/μονάδοσ 

Συνολικό 
κόςτοσ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ 
(3 ετη) 

Συνολικό 
κόςτοσ ΜΕ 

ΦΡΑ (3 ετη) 

66 EDTA DISODIUM SALT 500 g/fl 6 30,00 € 180,00 € 223,20 € 

67 EDTA TETRASODIUM SALT (PA) 500 gr/fl 6 3,50 € 21,00 € 26,04 € 

68 FICOLL 400 25 g/fl 6 42,50 € 255,00 € 316,20 € 

69 PARAFORMALDEHYDE GPR (PA) 500 g/fl 3 34,00 € 102,00 € 126,48 € 

70 PHOSPHATE BUFFERED SALINE PH 
7.2 POWER 

φάκελλοσ 
για 1 lit 

2100 0,50 € 1.050,00 € 1.302,00 € 
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71 SODIUM AZIDE (NaN3) (PA) 250 g/fl 15 0,20 € 3,00 € 3,72 € 

72 SODIUM CITRATE (PA) 500 g/fl 6 17,00 € 102,00 € 126,48 € 

73 SODIUM CHLORIDE 1 kg/fl 3 26,00 € 78,00 € 96,72 € 

74 MINERAL Oil, light, ΓΛΑ PCR 
(d=0.84 g/mL) 

500 mL/fl 15 70,00 € 1.050,00 € 1.302,00 € 

75 Test strips για πεχαμζτρθςθ με 
εφροσ Θ 7-14 

100 
strips/kit 

3 16,00 € 48,00 € 59,52 € 

76 Test strips για πεχαμζτρθςθ με 
εφροσ PH 4,5-10 

100 
strips/kit 

3 17,00 € 51,00 € 63,24 € 

   
2166   2.940,00 € 3.645,60 € 

 

 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ HLA ΟΟΛΟΓΛΚΑ εκτιμϊμενησ αξίασ 103.788,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΡΑ. 

ΤΜΘΜΑ Είδοσ Pkg 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(3 ΕΤΘ) 
Τιμή/μονάδοσ 

Συνολικό 
κόςτοσ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ (3 ετη) 

Συνολικό 
κόςτοσ ΜΕ 

ΦΡΑ (3 ετη) 
77 IgM control για CDC fl 3 30,00 € 90,00 € 111,60 € 

78 HLA positive control ( HLA class I) 
για CDC 

fl 15 30,00 € 450,00 € 558,00 € 

79 HLA negative control για CDC fl 15 30,00 € 450,00 € 558,00 € 

80 HLA  positive control  (HLA class II) 
για CDC 

fl 15 40,00 € 600,00 € 744,00 € 

81 
Δίςκοι για τιτλοποίθςθ του 

ςυμπλθρϊματοσ για HLA-A,B,Cw 
τυποποίθςθ 

kit 3 250,00 € 750,00 € 930,00 € 

82 
Δίςκοι για τιτλοποίθςθ του 

ςυμπλθρϊματοσ για HLA-DR,DQ 
τυποποίθςθ 

kit 3 250,00 € 750,00 € 930,00 € 

83 
Δίςκοι με αντιοροφσ για   HLA-
A,B,Cw τυποποίθςθ των 144 

κζςεων 
kit 300 60,00 € 18.000,00 € 22.320,00 € 

84 
Δίςκοι με αντιοροφσ για   HLA-
A,B,Cw τυποποίςθ των 2X72  

κζςεων 
kit 300 80,00 € 24.000,00 € 29.760,00 € 

85 RABBIT COMPLEMENT LYOPH για 
CDC  (class I) 

fl 450 6,00 € 2.700,00 € 3.348,00 € 

86 RABBIT COMPLEMENT LYOPH για 
CDC  (class II) 

fl 300 6,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

87 ΑΝΟΣΟΜΑΓΝΘΤΛΚΑ ΣΦΑΛΛΔΛΑ 
ΑΝΤΛ HLA CLASS I 

fl 36 550,00 € 19.800,00 € 24.552,00 € 

88 ΑΝΟΣΟΜΑΓΝΘΤΛΚΑ ΣΦΑΛΛΔΛΑ 
ΑΝΤΛ HLA CLASS  II 

fl 24 550,00 € 13.200,00 € 16.368,00 € 

89 FOETAL CALF SERUM fl 12 30,00 € 360,00 € 446,40 € 

90 
Μίγμα χρωςτικϊν acridine 

orange/ethidium bromide, ζτοιμο 
προσ χριςθ 

fl 3 250,00 € 750,00 € 930,00 € 

   
1479   83.700,00 € 103.788,00 € 

 

• ΤΥΡΟΡΟΛΘΣΘ HLA ΚΑΛ ΑΛΛΟΓΟΝΛΔΛΩΝ ΜΕ ΜΟΛΑΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ εκτιμϊμενησ αξίασ 2.291.233,56 
€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

ΤΜΘΜΑ Είδοσ Pkg 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(3 ΕΤΘ) 
τιμή/test 

Συνολικό κόςτοσ 
ΧΩΛΣ ΦΡΑ (3 

ετη) 

Συνολικό κόςτοσ 
ΜΕ ΦΡΑ (3 ετη) 
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91 A (SSP) kit 300 40,00 € 12.000,00 € 14.880,00 € 

92 A1 (SSP kit 144 40,00 € 5.760,00 € 7.142,40 € 

93 A2 (SSP) kit 390 110,00 € 42.900,00 € 53.196,00 € 

94 A3 (SSP) kit 72 60,00 € 4.320,00 € 5.356,80 € 

95 A11(SSP) kit 72 85,00 € 6.120,00 € 7.588,80 € 

96 A23(SSP) kit 18 35,00 € 630,00 € 781,20 € 

97 A24(SSP) kit 288 110,00 € 31.680,00 € 39.283,20 € 

98 A25 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

99 A26 (SSP) kit 72 60,00 € 4.320,00 € 5.356,80 € 

100 A29 (SSP) kit 36 40,00 € 1.440,00 € 1.785,60 € 

101 A30 (SSP) kit 36 40,00 € 1.440,00 € 1.785,60 € 

102 A31 (SSP) kit 36 30,00 € 1.080,00 € 1.339,20 € 

103 A32 (SSP) kit 72 30,00 € 2.160,00 € 2.678,40 € 

104 A33 (SSP) kit 36 20,00 € 720,00 € 892,80 € 

105 A34(SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

106 A36 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

107 A66 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

108 A68(SSP) kit 96 60,00 € 5.760,00 € 7.142,40 € 

109 A69 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

110 A74 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

111 A80 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

112 B (SSP) kit 1020 100,00 € 102.000,00 € 126.480,00 € 

113 B7 (SSP) kit 72 65,00 € 4.680,00 € 5.803,20 € 

114 B8 (SSP) kit 12 60,00 € 720,00 € 892,80 € 

115 B13 (SSP) kit 144 40,00 € 5.760,00 € 7.142,40 € 

116 B14 (SSP) kit 36 20,00 € 720,00 € 892,80 € 

117 B15 (SSP) kit 36 75,00 € 2.700,00 € 3.348,00 € 

118 B18 (SSP) kit 216 60,00 € 12.960,00 € 16.070,40 € 

119 B27 (SSP) kit 24 60,00 € 1.440,00 € 1.785,60 € 

120 Β35 (SSP) kit 216 80,00 € 17.280,00 € 21.427,20 € 

121 B37(SSP) kit 18 45,00 € 810,00 € 1.004,40 € 

122 B38 (SSP) kit 72 40,00 € 2.880,00 € 3.571,20 € 

123 B39 (SSP) kit 12 70,00 € 840,00 € 1.041,60 € 

124 B40 (SSP) kit 72 90,00 € 6.480,00 € 8.035,20 € 

125 B41(SSP) kit 18 35,00 € 630,00 € 781,20 € 

126 B42 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

127 B44 (SSP) kit 216 80,00 € 17.280,00 € 21.427,20 € 

128 B45(SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 
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129 B46 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

130 B47 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

131 B48(SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

132 B49(SSP) kit 36 25,00 € 900,00 € 1.116,00 € 

133 B50(SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

134 B51 (SSP) kit 288 60,00 € 17.280,00 € 21.427,20 € 

135 B52 (SSP) kit 18 40,00 € 720,00 € 892,80 € 

136 B53(SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

137 B54 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

138 B55 (SSP) kit 36 50,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

139 B56 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

140 B57 (SSP) kit 36 40,00 € 1.440,00 € 1.785,60 € 

141 B58 (SSP) kit 18 40,00 € 720,00 € 892,80 € 

142 B67(SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

143 B78(SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

144 B81(SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

145 B82(SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

146 Cw (SSP) kit 360 50,00 € 18.000,00 € 22.320,00 € 

147 Cw*01 (SSP) kit 36 55,00 € 1.980,00 € 2.455,20 € 

148 Cw*02 (SSP) kit 108 45,00 € 4.860,00 € 6.026,40 € 

149 Cw*03(SSP) kit 72 65,00 € 4.680,00 € 5.803,20 € 

150 Cw*04 (SSP) kit 288 40,00 € 11.520,00 € 14.284,80 € 

151 Cw*05 (SSP) kit 36 45,00 € 1.620,00 € 2.008,80 € 

152 Cw*06 (SSP) kit 108 40,00 € 4.320,00 € 5.356,80 € 

153 Cw*07 (SSP) kit 216 65,00 € 14.040,00 € 17.409,60 € 

154 Cw*08 (SSP) kit 36 25,00 € 900,00 € 1.116,00 € 

155 Cw*12 (SSP) kit 216 40,00 € 8.640,00 € 10.713,60 € 

156 Cw*14 (SSP) kit 54 40,00 € 2.160,00 € 2.678,40 € 

157 Cw*15 (SSP) kit 36 50,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

158 Cw*16 (SSP) kit 36 20,00 € 720,00 € 892,80 € 

159 Cw*17 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

160 Cw*18 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

161 CLASS I (SSP) kit 3 100,00 € 300,00 € 372,00 € 

162 DPA (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

163 DPB1 (SSP) kit 2100 95,00 € 199.500,00 € 247.380,00 € 

164 DQA1 (SSP) kit 450 40,00 € 18.000,00 € 22.320,00 € 

165 DQB1 HIGH RESOLUTION (SSP) kit 300 80,00 € 24.000,00 € 29.760,00 € 

166 DQB1 -LOW RESOLUTION ( SSP) kit 150 35,00 € 5.250,00 € 6.510,00 € 
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167 DQB1*02(SSP) kit 144 15,00 € 2.160,00 € 2.678,40 € 

168 DQB1*03(SSP) kit 240 40,00 € 9.600,00 € 11.904,00 € 

169 DQB1*04(SSP) kit 36 20,00 € 720,00 € 892,80 € 

170 DQB1*05(SSP) kit 360 15,00 € 5.400,00 € 6.696,00 € 

171 DQB1*06(SSP) kit 216 60,00 € 12.960,00 € 16.070,40 € 

172 DRB1 -LOW RESOLUTION ( SSP) kit 144 45,00 € 6.480,00 € 8.035,20 € 

173 DRB1 /DQB1 LOW RESOLUTION 
(SSP) 

kit 300 45,00 € 13.500,00 € 16.740,00 € 

174 DRB1* High resolution (SSP) kit 300 150,00 € 45.000,00 € 55.800,00 € 

175 DRB1*01 (SSP) kit 54 40,00 € 2.160,00 € 2.678,40 € 

176 DRB1*03 (SSP) kit 216 60,00 € 12.960,00 € 16.070,40 € 

177 DRB1*04 (SSP) kit 144 80,00 € 11.520,00 € 14.284,80 € 

178 DRB1*07 (SSP) kit 144 20,00 € 2.880,00 € 3.571,20 € 

179 DRB1*08 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

180 DRB1*09 (SSP) kit 18 20,00 € 360,00 € 446,40 € 

181 DRB1*10 (SSP) kit 36 15,00 € 540,00 € 669,60 € 

182 DRB1*11 (SSP) kit 450 80,00 € 36.000,00 € 44.640,00 € 

183 DRB1*12 (SSP) kit 36 55,00 € 1.980,00 € 2.455,20 € 

184 DRB1*13 (SSP) kit 144 80,00 € 11.520,00 € 14.284,80 € 

185 DRB1*14 (SSP) kit 96 85,00 € 8.160,00 € 10.118,40 € 

186 DRB1*15 (SSP) kit 216 60,00 € 12.960,00 € 16.070,40 € 

187 DRB1*16 (SSP) kit 216 25,00 € 5.400,00 € 6.696,00 € 

188 DRB3 (SSP) kit 12 90,00 € 1.080,00 € 1.339,20 € 

189 DRB4 (SSP) kit 12 75,00 € 900,00 € 1.116,00 € 

190 DRB5 (SSP) kit 12 100,00 € 1.200,00 € 1.488,00 € 

191 HLA-A* High Resolution (SSP) kit 300 150,00 € 45.000,00 € 55.800,00 € 

192 HLA-B* High Resolution (SSP) kit 300 150,00 € 45.000,00 € 55.800,00 € 

193 HLA-C* High Resolution (SSP) kit 300 200,00 € 60.000,00 € 74.400,00 € 

194 AGAROSE, LOW EEO 
500 
g/BT 

120 250,00 € 30.000,00 € 37.200,00 € 

195 
DNTPs set (dATP, dCTP, dGTP, 
dTTP) (pH 7) των 100mΜ, PCR 

Grade 

100 
ml/fl 

3 55,00 € 165,00 € 204,60 € 

196 DNA MARKER (50-800 bp) 
100 
μg/fl 

3 35,00 € 105,00 € 130,20 € 

197 DNA MARKER (100-1500bp) 
50 

μg/fl 
30 35,00 € 1.050,00 € 1.302,00 € 

198 ΣΥΝΚΕΤΛΚΑ ΟΛΛΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΛΔΛΑ, 
15-40 ΒΑΣΕΩΝ  

9 20,00 € 180,00 € 223,20 € 

199 HLA Wipe test kit 3 380,00 € 1.140,00 € 1.413,60 € 

200 TAQ DNA POLYMERASE. 
500 
U/fl 

900 160,00 € 144.000,00 € 178.560,00 € 

201 GEL RED DROPPER BOTTLE 5ML 
fl 5 
ml 

600 290,00 € 174.000,00 € 215.760,00 € 
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202 BORIC ACID CRYST (MB grade) 
1 

kg/fl 
6 26,50 € 159,00 € 197,16 € 

203 PARAFINE LIQUIDE (PA) 
1 

lit/fl 
6 70,00 € 420,00 € 520,80 € 

204 TRIS BASE 
500 
g/fl 

6 89,00 € 534,00 € 662,16 € 

205 TRIS HYDROCHLORIDE 
500 
g/fl 

3 51,00 € 153,00 € 189,72 € 

206 TRITON X100 
500 
ml/fl 

3 6,00 € 18,00 € 22,32 € 

207 ETHYLENE DDIAMINETETRACETIC 
ACID (EDTA) 

500 
g/fl 

6 10,50 € 63,00 € 78,12 € 

208 
Ρροςδιοριςμόσ γονιδιακϊν 

αναδιατάξεων TCR υποδοχζα (β-
αλυςίδα) 

kit 3 60,00 € 180,00 € 223,20 € 

209 
Ρροςδιοριςμόσ γονιδιακϊν 

αναδιατάξεων TCR υποδοχζα (γ-
αλυςίδα) 

kit 60 60,00 € 3.600,00 € 4.464,00 € 

210 
Ρροςδιοριςμόσ γονιδιακϊν 

αναδιατάξεων βαριάσ αλυςίδασ 
ανοςοςφαιρινϊν (ΛγΘ) 

kit 3 60,00 € 180,00 € 223,20 € 

211 Acrylamide sol (40%) Mol, Biol, 
Grade 500ml 

fl 3 120,00 € 360,00 € 446,40 € 

212 AMMONIUM PERSULFATE 
500 
g/fl 

3 81,00 € 243,00 € 301,32 € 

213 TEMED 
50 

mL/fl 
3 84,00 € 252,00 € 312,48 € 

214 

ΔΛΑΛΥΜΑ ΓΛΑ ΤΘΝ 
ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ Rnase ΚΑΛ DNA 

ΑΡΠ ΓΥΑΝΛΝΑ Ι ΡΛΑΣΤΛΚΑ 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ 

500 
g/fl 

3 24,00 € 72,00 € 89,28 € 

215 TWEEN 20 
500 
ml/fl 

3 5,00 € 15,00 € 18,60 € 

216 

HLA-A, B, C, DRB1, DQB1, DQA1, 
DPB1 Multiplex (Μετά τθν 

ενίςχυςθ με PCR, θ προετοιμαςία 
τθσ βιβλιοκικθσ να γίνεται ςτο 
ίδιο ςωλθνάριο για όλουσ τουσ 

γενετικοφσ τόπουσ ανά αςκενι). 
Τα kit να προςφεροφν με όλα τα 

ςυνοδά αντιδραςτιρια, 
αναλϊςιμα και μικροςυςκευζσ 

για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
εξζταςθσ 

kit 1800 220,00 € 396.000,00 € 491.040,00 € 

217 

HLA-A, B, C, DRB1 ,DRB3, DRB4, 
DRB5, DQB1, DQA1, DPB1, DPA1  
Multiplex (Μετά τθν ενίςχυςθ με 

PCR, θ προετοιμαςία τθσ 
βιβλιοκικθσ να γίνεται ςτο ίδιο 

ςωλθνάριο για όλουσ τουσ 
γενετικοφσ τόπουσ ανά αςκενι). 

Με όλα τα ςυνοδά 
αντιδραςτιρια, αναλϊςιμα και 

μικροςυςκευζσ για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ 

kit 6 250,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

218 
MiSeq Reagent Micro Kit, v2 (300 

cycles) 
 κατάλλθλο για το  MiSeq του 

kit 75 900,00 € 67.500,00 € 83.700,00 € 
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οίκου Illumina 

219 
MiSeq Reagent Standard Kit, v2 
(300 cycles)  κατάλλθλο για το  

MiSeq του οίκου Illumina 
kit 6 1.800,00 € 10.800,00 € 13.392,00 € 

220 Illumina PhiX contol kit 3 280,00 € 840,00 € 1.041,60 € 

221 Ταυτοποίθςθ αλλογονιδίων με 
NGS 

kit 30 250,00 € 7.500,00 € 9.300,00 € 

        1.847.769,00 € 2.291.233,56 € 

 

 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΑΤΟΤΘΤΑΣ-ΓΟΝΛΚΟΤΘΤΑΣ εκτιμϊμενησ αξίασ 31.277,76 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

ΤΜΘΜΑ Είδοσ Pkg 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(3 ΕΤΘ) 
Τιμή/μονάδοσ 

Συνολικό 
κόςτοσ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ (3 ετη) 

Συνολικό 
κόςτοσ ΜΕ 

ΦΡΑ (3 ετη) 

222 Gen Analyzer 10 x Running 
Buffer with EDTA 25ml 

fl 25 ml 6 206 
1.236,00 € 1.532,64 € 

223 Gen Scan TM-600 Liz Size 
Standard 

fl 100μl 3 923 
2.769,00 € 3.433,56 € 

224 Ζλεγχοσ πατρότθτασ με χριςθ 
γενετικϊν τόπων STRs 

kit 100 
tests 

3 4850 
14.550,00 € 18.042,00 € 

225 3130 POP-4 TM Performance 
optimized polymer 7ml 

fl 7 ml 6 1074 
6.444,00 € 7.990,56 € 

226 Hi-Di Formamide BT 3 75 225,00 € 279,00 € 

    25.224,00 € 31.277,76 € 

 

Δ. ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΛΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑΣ 

Δ1. ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

• ΤΜΘΜΑ 227: ΚΥΤΤΑΟΜΕΤΘΤΘΣ ΟΘΣ ΜΕ ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΕΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΓΛΑ ΑΝΑΛΥΣΘ 
ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ, PNH, HIV εκτιμϊμενησ αξίασ 238.338,99  € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Α/Α EIΔΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ 

(3 ΕΤΘ) 
Τιμή εξζταςησ 

Συνολικό 
κόςτοσ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ (3 ετη) 

Συνολικό κόςτοσ 
ΜΕ ΦΡΑ (3 ετη) 

1 CD138 APC 600 12,61 € 7.566,00 € 9.381,84 € 

2 CD28 APC-H7 ι APC-A750 300 10,00 € 3.000,00 € 3.720,00 € 

3 Anti-HLA-DR FITC 600 7,63 € 4.575,00 € 5.673,00 € 

4 Anti-HLA-DR PE 600 8,22 € 4.932,00 € 6.115,68 € 

5 CD103 FITC 300 10,40 € 3.120,00 € 3.868,80 € 

6 CD123 PE 300 22,03 € 6.609,00 € 8.195,16 € 

7 CD13 PE 600 8,22 € 4.932,00 € 6.115,68 € 

8 CD13 PE-CY7 600 13,20 € 7.917,00 € 9.817,08 € 

9 CD14 PE-CY7 600 6,21 € 3.723,00 € 4.616,52 € 

10 
CD14 PerCP-Cy5.5 ι 

ιςοδφναμο 
600 6,83 € 4.095,00 € 5.077,80 € 

11 CD19 PerCP-CY5 ι PC5 600 11,70 € 7.020,00 € 8.704,80 € 

12 CD200 PE 600 6,31 € 3.783,00 € 4.690,92 € 

13 gamma delta TCR PE-CY7 300 13,19 € 3.957,00 € 4.906,68 € 

14 CD3 PE 300 8,22 € 2.466,00 € 3.057,84 € 
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15 CD3 APC 300 10,00 € 3.000,00 € 3.720,00 € 

16 CD34 FITC 300 7,99 € 2.397,00 € 2.972,28 € 

17 CD34 PE-CF594 ιECD 300 12,41 € 3.723,00 € 4.616,52 € 

18 CD38 APC 300 7,96 € 2.388,00 € 2.961,12 € 

19 CD38 PE Cy7 300 13,19 € 3.957,00 € 4.906,68 € 

20 CD45 APC-H7 ι APC-A750 900 15,14 € 13.626,00 € 16.896,24 € 

21 CD45RA FITC 300 7,99 € 2.397,00 € 2.972,28 € 

22 CD56 PE 300 11,40 € 3.420,00 € 4.240,80 € 

23 CD57 FITC 300 6,50 € 1.950,00 € 2.418,00 € 

24 CD58 FITC 300 6,70 € 2.010,00 € 2.492,40 € 

25 
Anti-KAPPA/Anti-LAMBDA ι 

Αντίςτοιχο 
600 13,65 € 8.190,00 € 10.155,60 € 

26 CD64 PE-CY7 600 7,67 € 4.602,00 € 5.706,48 € 

27 CD81 FITC 300 5,4238 1.627,14 € 2.017,65 € 

28 CD38 APC-H7 ι APC - A750 300 13,32 € 3.996,00 € 4.955,04 € 

29 CD79bPerCP-Cy™5.5 ι PC5.5 600 19,14 € 11.484,00 € 14.240,16 € 

30 CD45 V450 ι Pac Blue 300 13,65 € 4.095,00 € 5.077,80 € 

31 CD28-PE 300 8,12 € 2.436,00 € 3.020,64 € 

32 CD27PerCP-Cy™5.5 ι PC5.5 600 19,14 € 11.484,00 € 14.240,16 € 

33 CD7-APC 300 10,30 € 3.090,00 € 3.831,60 € 

34 MPO-FITC 600 10,40 € 6.240,00 € 7.737,60 € 

35 CD3APC-H7 ι APC - A750 300 14,13 € 4.239,00 € 5.256,36 € 

36 CD5-PC5.5 300 11,70 € 3.510,00 € 4.352,40 € 

37 CD4-V450 ι PAC BLUE 300 12,18 € 3.654,00 € 4.530,96 € 

38 
CD34 PercP Cy5.5 ιPeCy 5.5 ι 

PC5 
600 19,1912 € 11.514,72 € 14.278,25 € 

39 
Aντιδραςτιριο Λφςθσ 

Κυττάρων 
6000 0,914 € 5.484,00 € 6.800,16 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  192.208,86 € 238.338,99 € 

 ΤΜΘΜΑ 228: ΚΥΤΤΑΟΜΕΤΘΤΘΣ ΟΘΣ ΓΛΑ ΑΝΑΛΥΣΘ ΛΕΥΧΑΛΜΛΩΝ-ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ-
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ εκτιμϊμενησ αξίασ 1.221.837,72 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ  

(3 ετη) 
ΤΛΜΘ/ΕΞΕΤΑΣΘ 

Συνολικό κόςτοσ 
ΧΩΛΣ ΦΡΑ (3 ετη) 

Συνολικό κόςτοσ 
ΜΕ ΦΡΑ (3 ετη) 

1 CD1a-PE 300 6,30 € 1.890,00 € 2.343,60 € 

2 CD1a-APC 300 6,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

3 CD2-FITC 300 5,27 € 1.581,00 € 1.960,44 € 

4 CD2-PE 600 6,20 € 3.720,00 € 4.612,80 € 

5 CD3-FITC 600 4,50 € 2.700,00 € 3.348,00 € 

6 CD3-ECD 1200 9,50 € 11.400,00 € 14.136,00 € 

7 CD3-PC5 900 7,00 € 6.300,00 € 7.812,00 € 

8 CD3-PC5.5 300 16,80 € 5.040,00 € 6.249,60 € 

9 CD3-PC7 300 7,00 € 2.100,00 € 2.604,00 € 

10 CD3-PB 300 7,60 € 2.280,00 € 2.827,20 € 

11 CD4-FITC 300 5,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 
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12 CD4-ECD 300 8,80 € 2.640,00 € 3.273,60 € 

13 CD4-PC7 300 6,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

14 CD4-PE 300 6,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

15 CD4-PC5 600 7,00 € 4.200,00 € 5.208,00 € 

16 CD4-APC-ALEXA 750 300 10,80 € 3.240,00 € 4.017,60 € 

17 CD5-PE 300 6,27 € 1.881,00 € 2.332,44 € 

18 CD5-PC5 300 7,00 € 2.100,00 € 2.604,00 € 

19 CD5-ECD ι APC 300 8,00 € 2.400,00 € 2.976,00 € 

20 CD5-PC7 300 5,90 € 1.770,00 € 2.194,80 € 

21 CD7-FITC 600 5,00 € 3.000,00 € 3.720,00 € 

22 CD7-PE 600 6,00 € 3.600,00 € 4.464,00 € 

23 CD8-FITC 600 5,20 € 3.120,00 € 3.868,80 € 

24 CD8-PE 300 6,30 € 1.890,00 € 2.343,60 € 

25 CD8-ECD 300 9,00 € 2.700,00 € 3.348,00 € 

26 CD8-PC7 600 6,80 € 4.080,00 € 5.059,20 € 

27 CD8-PC5 900 4,60 € 4.140,00 € 5.133,60 € 

28 CD8-PC5.5 300 13,00 € 3.900,00 € 4.836,00 € 

29 CD8-APC 900 6,60 € 5.940,00 € 7.365,60 € 

30 CD8-APC - A700 300 17,40 € 5.220,00 € 6.472,80 € 

31 CD10-PE 600 6,30 € 3.780,00 € 4.687,20 € 

32 CD10-PC5 1200 7,00 € 8.400,00 € 10.416,00 € 

33 CD10-PC5.5 300 12,00 € 3.600,00 € 4.464,00 € 

34 CD11b-PE 300 6,27 € 1.881,00 € 2.332,44 € 

35 CD11b-PC5 900 7,00 € 6.300,00 € 7.812,00 € 

36 CD11c-PE 300 6,30 € 1.890,00 € 2.343,60 € 

37 CD11c-PC5 300 6,80 € 2.040,00 € 2.529,60 € 

38 CD13-PC5 ι ΑPC 300 7,00 € 2.100,00 € 2.604,00 € 

39 CD13-ECD 300 8,00 € 2.400,00 € 2.976,00 € 

40 CD13-PC7 600 5,00 € 3.000,00 € 3.720,00 € 

41 CD14-PE 300 6,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

42 CD14-PC5 ι APC 1200 7,00 € 8.400,00 € 10.416,00 € 

43 CD14-PC7 600 5,20 € 3.120,00 € 3.868,80 € 

44 CD15-PE 300 6,60 € 1.980,00 € 2.455,20 € 

45 CD16-FITC 300 5,30 € 1.590,00 € 1.971,60 € 

46 CD16-PE 900 6,30 € 5.670,00 € 7.030,80 € 

47 CD16-PC5 300 7,00 € 2.100,00 € 2.604,00 € 

48 CD16-ECD 1500 7,60 € 11.400,00 € 14.136,00 € 

49 CD16-APC Alexa 750 300 14,20 € 4.260,00 € 5.282,40 € 

50 CD16-Pacific Blue 300 13,00 € 3.900,00 € 4.836,00 € 

51 CD19-ECD 2400 9,50 € 22.800,00 € 28.272,00 € 

52 CD19-PE 900 6,30 € 5.670,00 € 7.030,80 € 

53 CD19-PC5 300 7,00 € 2.100,00 € 2.604,00 € 

54 CD19-APC-AF700 300 12,00 € 3.600,00 € 4.464,00 € 
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55 CD19-PC7 600 7,00 € 4.200,00 € 5.208,00 € 

56 CD19-PC5.5 300 11,20 € 3.360,00 € 4.166,40 € 

57 CD20-FITC 1200 5,30 € 6.360,00 € 7.886,40 € 

58 CD20-PE 300 6,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

59 CD20-PC5 1200 7,00 € 8.400,00 € 10.416,00 € 

60 CD20-ECD 300 5,30 € 1.590,00 € 1.971,60 € 

61 CD20-PB 600 11,20 € 6.720,00 € 8.332,80 € 

62 CD22-FITC 300 5,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

63 CD22-PE 300 6,30 € 1.890,00 € 2.343,60 € 

64 CD22-PC5 300 7,00 € 2.100,00 € 2.604,00 € 

65 CD23-PE 600 6,30 € 3.780,00 € 4.687,20 € 

66 CD23-FITC 600 5,30 € 3.180,00 € 3.943,20 € 

67 CD24-PE 300 6,20 € 1.860,00 € 2.306,40 € 

68 CD24-APC-A750 600 14,00 € 8.400,00 € 10.416,00 € 

69 CD25-PC5 300 7,00 € 2.100,00 € 2.604,00 € 

70 CD25-PC7 600 4,50 € 2.700,00 € 3.348,00 € 

71 CD26-PE 300 6,20 € 1.860,00 € 2.306,40 € 

72 CD27-PC5 300 4,80 € 1.440,00 € 1.785,60 € 

73 CD28-APC 300 12,00 € 3.600,00 € 4.464,00 € 

74 CD33-FITC 300 5,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

75 CD33-PE 300 6,30 € 1.890,00 € 2.343,60 € 

76 CD33-PC5 1200 7,00 € 8.400,00 € 10.416,00 € 

77 CD33-PC7 600 7,10 € 4.260,00 € 5.282,40 € 

78 CD33-APC 900 4,20 € 3.780,00 € 4.687,20 € 

79 CD34-ECD 2400 8,50 € 20.400,00 € 25.296,00 € 

80 CD34-PE 300 6,80 € 2.040,00 € 2.529,60 € 

81 CD34-PC5 300 7,00 € 2.100,00 € 2.604,00 € 

82 CD34-PC7 600 6,50 € 3.900,00 € 4.836,00 € 

83 CD34-APC 300 4,00 € 1.200,00 € 1.488,00 € 

84 CD36-FITC 300 5,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

85 CD36-APC 300 9,80 € 2.940,00 € 3.645,60 € 

86 CD36-PB ι V450 300 8,40 € 2.520,00 € 3.124,80 € 

87 CD38-FITC 1800 5,30 € 9.540,00 € 11.829,60 € 

88 CD38-PE 300 6,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

89 CD38-PC5 300 7,00 € 2.100,00 € 2.604,00 € 

90 CD38-APC 600 5,20 € 3.120,00 € 3.868,80 € 

91 CD38-PC5.5 ι APC 300 15,60 € 4.680,00 € 5.803,20 € 

92 CD38-PB 300 11,60 € 3.480,00 € 4.315,20 € 

93 CD41-PE 300 6,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

94 CD43-APC - A750 600 15,70 € 9.420,00 € 11.680,80 € 

95 CD45-FITC 300 5,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

96 CD45-PE 300 6,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

97 CD45-ECD 600 8,50 € 5.100,00 € 6.324,00 € 
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98 CD45-PC5 1200 7,00 € 8.400,00 € 10.416,00 € 

99 CD45-PC7 30000 7,10 € 213.000,00 € 264.120,00 € 

100 CD45-KROME ORANGE 4500 7,70 € 34.650,00 € 42.966,00 € 

101 CD45-APC-A750 300 8,50 € 2.550,00 € 3.162,00 € 

102 CD45-RA-FITC 300 5,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

103 CD45RA-PC7 300 11,60 € 3.480,00 € 4.315,20 € 

104 CD45-RO-PE 300 6,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

105 CD55-FITC 300 5,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

106 CD56-PC5 300 7,00 € 2.100,00 € 2.604,00 € 

107 CD56-PC7 300 7,10 € 2.130,00 € 2.641,20 € 

108 CD56-APC-A750 ι ΑPC 300 9,00 € 2.700,00 € 3.348,00 € 

109 CD59-FITC 300 5,30 € 1.590,00 € 1.971,60 € 

110 CD61-FITC 300 5,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

111 CD64-FITC 300 5,30 € 1.590,00 € 1.971,60 € 

112 CD64-PE 900 6,00 € 5.400,00 € 6.696,00 € 

113 CD71 FITC 300 5,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

114 CD71 PE 300 6,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

115 CD79a-PE 300 6,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

116 CD79b-PE 300 6,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

117 CD79b-APC 600 8,20 € 4.920,00 € 6.100,80 € 

118 CD81-PE 300 4,00 € 1.200,00 € 1.488,00 € 

119 CD117-PE 600 6,30 € 3.780,00 € 4.687,20 € 

120 CD117-PC7 900 7,00 € 6.300,00 € 7.812,00 € 

121 CD117-APC-A750 ι APC 600 9,60 € 5.760,00 € 7.142,40 € 

122 CD127-PE 300 6,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

123 CD138-APC 300 10,00 € 3.000,00 € 3.720,00 € 

124 CD200-PE 300 4,00 € 1.200,00 € 1.488,00 € 

125 CD200-PC7 ι APC 300 9,00 € 2.700,00 € 3.348,00 € 

126 CD200-APC-A750 ι APC 900 15,00 € 13.500,00 € 16.740,00 € 

127 
CD235a-FITC GLYCOPHORIN 

A 
300 5,30 € 1.590,00 € 1.971,60 € 

128 CD235a-PE GLYCOPHORIN A 300 6,30 € 1.890,00 € 2.343,60 € 

129 FMC7-FITC B-CELLS 1200 6,30 € 7.560,00 € 9.374,40 € 

130 FMC7-PB 1200 19,90 € 23.880,00 € 29.611,20 € 

131 IgM-PE 150 7,60 € 1.140,00 € 1.413,60 € 

132 IgD-FITC 150 6,40 € 960,00 € 1.190,40 € 

133 HLA-DR-Pacific Blue 600 9,20 € 5.520,00 € 6.844,80 € 

134 NG2-PE 300 7,20 € 2.160,00 € 2.678,40 € 

135 ROR1-PE 150 10,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

136 TdT-FITC 300 14,40 € 4.320,00 € 5.356,80 € 

137 TCR-PANγ/δ-PE 300 13,70 € 4.110,00 € 5.096,40 € 

138 CD56-APC-A750 ι ΑPC 300 9,00 € 2.700,00 € 3.348,00 € 

139 
κιτ για μελζτθ κυτταρικοφ 

κφκλου 
300 7,20 € 2.160,00 € 2.678,40 € 
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140 
ΚΛΤ τριϊν αντιδραςτθρίων 

για λφςθ αραίωςθ και 
μονιμοποίθςθ κυττάρων 

36000 4,50 € 162.000,00 € 200.880,00 € 

141 
Σφαιρίδια ι και Σωλθνάρια 

για μζτρθςθ απόλυτου 
αρικμοφ 

7200 2,50 € 18.000,00 € 22.320,00 € 

142 
Ρρότυπα κφτταρα για 

ζλεγχο QC 
360 5,50 € 1.980,00 € 2.455,20 € 

143 
Αντιδραςτιριο λφςθσ με 

χλωριοφχο αμμϊνιο 
2400 1,60 € 3.840,00 € 4.761,60 € 

144 
Αντιδραςτιριο 
μονιμοποίθςθσ 

1800 0,50 € 900,00 € 1.116,00 € 

145 κιτ για ενδοκυττάρια χρϊςθ 900 2,7000 2.430,00 € 3.013,20 € 

146 
Αντιδραςτιριο Λφςθσ Με 

Δράςθ Αμίνθσ 
2400 2,60 € 6.240,00 € 7.737,60 € 

147 ΚΛΤ για μζτρθςθ CD34 300 44,00 € 13.200,00 € 16.368,00 € 

148 
Ρρότυπα κφτταρα για 

ζλεγχο CD34 
30 40,00 € 1.200,00 € 1.488,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  985.353,00 € 1.221.837,72 € 

 

Δ2. ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

• ΚΥΤΤΑΟΜΕΤΛΑ ΟΘΣ - ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ εκτιμϊμενησ αξίασ 
238.338,99  € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ  

(3 ετη) 
ΤΛΜΘ/ΕΞΕΤΑΣΘ 

Συνολικό 
κόςτοσ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ (3 ετη) 

Συνολικό κόςτοσ 
ΜΕ ΦΡΑ (3 ετη) 

229 

ΚΛΤ ΜΕ ΣΩΛΘΝΑΛΑ ΤΑ ΟΡΟΛΑ 
ΡΕΛΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΛΜΖΝΟ ΑΛΚΜΟ 

ΣΦΑΛΛΔΛΩΝ ΓΛΑ ΜΕΤΘΣΘ ΑΡΟΛΥΤΟΥ 
ΑΛΚΜΟΥ (CD3 κλϊνοσ SK7 FITC / 

CD16 κλϊνοσ B73.1 PE + CD56 κλϊνοσ 
NCAM16.2 PE / CD45 κλϊνοσ 2D1 

PerCP-Cy™5.5 / CD4 κλϊνοσ SK3 PE-
Cy™7 / CD19 κλϊνοσ SJ25C1 APC / 

CD8 κλϊνοσ SK1.2 APC-Cy™7) CE/IVD 

2550 52,94 € 134.997,00 € 167.396,28 € 

230 

ΚΛΤ ΜΕ ΣΩΛΘΝΑΛΑ ΜΕ 
ΛΥΟΦΛΛΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΩΝ  (CD38 FITC / CD56 
PE / CD45 PerCP-Cy™5.5 / CD19 PE-

Cy™7 / CD117APC / CD81 APC-Θ7/138 
V450/CD27 V500 ) 

120 125,00 € 15.000,00 € 18.600,00 € 

231 

ΚΛΤ ΜΕ ΣΩΛΘΝΑΛΑ ΜΕ 
ΛΥΟΦΛΛΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΩΝ  (CD38 FITC / CD56 
PE / CD45 PerCP-Cy™5.5 / CD19 PE-
Cy™7 / ΚΑPPA APC / LAMBDA APC-

Θ7/138 V450/CD27 V500 ) 

120 125,00 € 15.000,00 € 18.600,00 € 

232 TCR Vb Repertoire Kit 75 176,00 € 13.200,00 € 16.368,00 € 

233 FITC ANTI-HUMAN IGG GAMMA-CH 
AIN SPECIFIC 

600 50,00 € 30.000,00 € 37.200,00 € 

234 DuraClone IM B cells Tube, 25t 150 62,00 € 9.300,00 € 11.532,00 € 

235 ClearLLab LS Lymphoid Screen 
Reagent 

75 78,88 € 5.916,00 € 7.335,84 € 
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236 
IM T cell subsets CD45RA, CD197, 

CD28, CD279, CD27, CD4, CD8, CD3, 
CD57, CD45 

75 79,20 € 5.940,00 € 7.365,60 € 

237 Tregs (CD45RA, CD25, CD39, CD4, 
FOXP3, CD3, HELIOS, CD45) 

75 76,00 € 5.700,00 € 7.068,00 € 

238 DuraCLONE RE CLB, CD81/ROR-
1/CD79b/CD19/CD5/CD43/CD20/CD45 

75 76,00 € 5.700,00 € 7.068,00 € 

239 IF T Activation 4 IFNTNF IL2 8 3 75 44,00 € 3.300,00 € 4.092,00 € 

240 T HELPER IL17 IFN IL4 CD4 CD8 75 44,00 € 3.300,00 € 4.092,00 € 

241 DurACTIVE 1 75 14,00 € 1.050,00 € 1.302,00 € 

242 DurACTIVE 2 75 14,00 € 1.050,00 € 1.302,00 € 

243 CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-
PC5 

2400 37,50 € 90.000,00 € 111.600,00 € 

244 CD45-FITC/CD56-RD1/CD19-ECD/CD3-
PC5 

2400 37,50 € 90.000,00 € 111.600,00 € 

245 Kappa-FITC/Lambda-PE/CD19-ECD 450 26,40 € 11.880,00 € 14.731,20 € 

246 MPO-FITC/LACTOFER-PE(CLB13.17) 300 7,08 € 2.124,00 € 2.633,76 € 

247 LINEAGE-PE coctail 
(CD3,CD14,CD19,CD20) 

150 31,20 € 4.680,00 € 5.803,20 € 

248 IOTest 3 Lysing Solution 100t, IVD & CE 300 5,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

249 ClearLLab Compensation Kit 75 24,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

250 ClearLLab Control Cells Normal 30 60,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

251 ClearLLab Control Cells abnormal 30 60,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

252 ClearLLab 10C  T Cell Tube 75 72,00 € 5.400,00 € 6.696,00 € 

253 ClearLLab 10C  M1 Cell Tube 75 72,00 € 5.400,00 € 6.696,00 € 

254 ClearLLab 10C  M2 Cell Tube 75 72,00 € 5.400,00 € 6.696,00 € 

255 FP,CLEARLLAB COMPENSATION BEADS 3 600,00 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

256 

FLAER ALEXA 488 50mg 
Αντιδραςτιριο (βακτθριακι 
αερολυςίνθ /υγρι μορφι), 

ςθμαςμζνο με φκoριό-χρωμα ALEXA 
488, για τθν ανίχνευςθ κυττάρων με 

ανεπάρκεια GPI, μζςω 
κυτταρομετρίασ ροισ. Χριςιμο ςτθ 

διάγνωςθ τθσ νόςου Paroxysmal 
Nocturnal Hemoglobinuria (PNH). 

2400 1,31 € 3.150,00 € 3.906,00 € 

257 
LYMPHOPREP αντιδραςτιριο 

διαφορικισ φυγοκζντρθςθσ για 
διαχωριςμό μονοπυρινων κυττάρων 

300 5,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

258 CD59-PE (MEM 40) 300 8,00 € 2.400,00 € 2.976,00 € 

259 HLA positive control 1500 0,40 € 600,00 € 744,00 € 

260 

Ρλιρεσ κit κυτταρομετρίασ ροισ για 
τθν ανίχνευςθ BCP-ALL 

υπολλειματικισ νόςου.  Το κιτ να 
περιζχει 2 ςωλθνάρια. Tube 1: CD20-
Pacific Blue,  CD45-OC515, CD81-FITC, 

CD66c-PE/ CD123-PE,  CD34-PerCP-
Cyanine5.5,  CD19-PE-Cyanine7,  

CD10-APC,  CD38-APC-C750.  Tube 2: 
CD20-Pacific Blue,  CD45-OC515, 

60 210,20 € 12.612,00 € 15.638,88 € 
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CD81-FITC,  CD73-PE/ CD304-PE, 
CD34-PerCP-Cyanine5.5,  CD19-PE-

Cyanine7 , CD10-APC, CD38-APC-C750 
. CE/IVD 

261 

Ρλιρεσ κιτ που να περιζχει τον 
ακόλουκο ςυνδυαςμό μονοκλωνικϊν 
αντιςωμάτων: CD23 FITC / CD10 PE/ 
CD79b PerCp Cy5,5 / CD19 PE-Cy7 / 
CD200 APC / CD43 APC-H7 / CD20 

V450 / CD45 V500. CE/IVD. 

60 105,00 € 6.300,00 € 7.812,00 € 

262 

Ρλιρεσ κιτ που να περιζχει τον 
ακόλουκο ςυνδυαςμό μονοκλωνικϊν 
αντιςωμάτων: CD38 FITC / CD28 PE / 

CD27 PerCp Cy5,5 / CD19 PE-Cy7 / 
CD117 APC / CD81 APC-H7 / CD45 

V450 / CD138V500. CE/IVD 

60 105,00 € 6.300,00 € 7.812,00 € 

263 CD38-FITC Multi-epitope. CE/IVD 150 26,54 € 3.981,00 € 4.936,44 € 

264 CD138-FITC.  Iςότυποσ IgG1. 600 3,30 € 1.980,00 € 2.455,20 € 

265 CD19-FITC.Λςότυποσ IgG1.  CE/IVD 600 3,34 € 2.004,00 € 2.484,96 € 

266 CD15-FITC.   Λςότυποσ IgG3.  CE/IVD. 300 6,68 € 2.004,00 € 2.484,96 € 

267 CD15 APC 600 5,65 € 3.390,00 € 4.203,60 € 

268 CD27 BV510 600 5,73 € 3.438,00 € 4.263,12 € 

269 CD30 FITC 150 8,00 € 1.200,00 € 1.488,00 € 

270 CD43 PE-CY7 600 5,15 € 3.090,00 € 3.831,60 € 

271 CD56 BV421 600 5,73 € 3.438,00 € 4.263,12 € 

272 CD69 FITC 300 5,25 € 1.575,00 € 1.953,00 € 

273 CD99 PE 300 4,85 € 1.455,00 € 1.804,20 € 

274 CD123-FITC 1500 1,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

275 BCL2-PE 1500 1,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

276 CD200 BB515 1500 1,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

277 CD81-APC-H7 1500 1,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

278 CD28-BV510 1500 1,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

279 β2-Microglobulin PerCP-Cy™5.5 1500 1,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

280 CD138 (Syndecan-1)V500-C 1500 1,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

281 CD81 (TAPA-1)APC-H7 1500 1,00 € 1.500,00 € 1.860,00 € 

282 Brilliant Violet 421™ anti-human 
CD279 (PD-1) 

300 7,23 € 2.169,00 € 2.689,56 € 

283 PE/Cy7 anti-human CD274 (B7-H1, PD-
L1) 

300 5,24 € 1.572,00 € 1.949,28 € 

284 Λυτικό διάλυμα κατάλλθλο για bulk 
lysis. 

60 105,33 € 6.319,50 € 7.836,18 € 

285 

Ρλιρεσ κιτ που να περιζχει τον 
ακόλουκο ςυνδυαςμό μονοκλωνικϊν 

αντιςωμάτων: CD20+CD4-PacB / 
CD45-OC515 / CD8+SmIgl-FITC / 

CD56+SmIgk-PE / CD5-PerCP-

75 109,20 € 8.190,00 € 10.155,60 € 
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Cyanine5.5 / CD19-PECyanine7 / 
CD3+CD10–APC / CD38-APC-C750. 

286 

Ρλιρεσ κit κυτταρομετρίασ ροισ για 
τθν ανίχνευςθ του πολλαπλoφ 

μυελϊματοσ υπολειμματικισ νόςου.  
Το κιτ να περιζχει 2 ςωλθνάρια. Tube 
1: CD38-FITC multi epitope / CD56-PE 
/ CD45-PerCPCyanine5.5 / CD19-PE-
Cyanine7 / CD117-APC / CD81-APC-

C750.  Tube 2: CD38-FITC / CD56-PE / 
CD45-PerCPCyanine5.5 / CD19-PE-

Cyanine7 / cyIgKappa-APC/ 
cyIgLambda-APC-C750.  CE/IVD 

60 210,20 € 12.612,00 € 15.638,88 € 

        576.316,50 € 714.632,46 € 

 

 

ΜΕΟΣ Β. ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  

 

Α. ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΥΤΟΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ 

Α1 . ΑΥΤΟΑΝΤΛΣΩΜΑΤA - ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΜΕ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

 

 ΤΜΘΜΑ 1:  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ  ΑΝΟΣΟΦΚΟΛΣΜΟΥ ΜΕ ΜΛΚΟΣΚΟΡΘΣΘ  
(TEMAXIA 1) 

    ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

Σφςτθμα για τθν μζκοδο εμμζςου ανοςοφκοριςμοφ που να αυτοματοποιεί όλα τα βιματα τθσ εξζταςθσ από 
τθν αραίωςθ και διανομι των ορϊν ςτα πλακίδια μζχρι τθν τελικι ανάγνωςθ των πλακιδίων. 

- Να ζχει μικρό όγκο και βάροσ  

-Να ζχει αποςπϊμενεσ κικεσ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων για φφλαξθ 

-Αρικμόσ δειγμάτων : περίπου 170-180 δείγματα  

-Αρικμόσ πλακιδίων : περίπου 20 πλακίδια    

-Να εμπεριζχει ενςωματωμζνο αναγνϊςτθbarcode 

-Θ διανομι να πραγματοποιείται με ρφγχοσ που να ζχει ανεξάρτθτεσ βελόνεσ  για μεγαλφτερθ ταχφτθτα 

-Ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ όγκοσ δείγματοσ :50μl- 100μl 

-Να λειτουργεί με ςφγχρονο λογιςμικό και να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ 

-Δυνατότθτα να μπορεί να διανείμει  διαφορετικά αντιδραςτιρια ςφηευξθσ ςτο ίδιο  

πλακίδιο φκοριςμοφ 

-Να είναι ςυμβατό με απαιτιςεισ ISO (καταχϊρθςθ lotnr, ςυνκθματικϊν πρόςβαςθσ,  

ιχνθλαςιμότθτα) 

-Συνεχισ ανίχνευςθ ςτάκμθσ δειγμάτων / αντιδραςτθρίων, ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ 

όγκοσ 

-Να ζχει ενςωματωμζνο μικροςκόπιο φκοριςμοφ 

-Να ζχει δυνατότθτα να αναγνωρίηει τον πικανό τφπο φκοριςμοφ με ανάλυςθ των 
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εικόνων για τα Hep-2, ANCA 

-Να μθν χρειάηεται ςκοτεινόσ κάλαμοσ για τθν ανάγνωςθ των εικόνων 

-Να μπορεί να επιλζγει ο χριςτθσ τον αρικμό των εικόνων και τισ περιοχζσ ανά βοκρίο για τθν αξιολόγθςθ των 
αποτελεςμάτων 

-Να υπάρχει δυνατότθτα να παρουςιάηονται ςτθν οκόνθ όλα τα αρνθτικά αποτελζςματα ϊςτε να τα εγκρίνει 
γριγορα ο χριςτθσ και να κερδίηει χρόνο για τθν ερμθνεία των κετικϊν αποτελεςμάτων 

-Να ζχει δυνατότθτα να δίνει εκτίμθςθ για τον τελικό τίτλο των αραιϊςεων 

-Να υπάρχει δυνατότθτα να παρουςιάηονται ςτθν οκόνθ τα αποτελζςματα ανά λίςτα εργαςίασ, ανά δείγμα, 
ανά πλακίδιο, ανά βοκρίο 

-Nα αποκθκεφει εικόνεσ ανοςοφκοριςμοφ με ςχόλια και παρατθριςεισ 

-Nα διακζτει εικόνεσ αναφοράσ διαφόρων τφπων φκοριςμοφ με περιγραφζσ και εξθγιςεισ και για 
εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ 

-Nα ανατρζχει ςε αποκθκευμζνεσ εικόνεσ και αποτελζςματα 

-Να υπάρχει δυνατότθτα ελζγχου παλαιότερων αποτελεςμάτων  

-Να ςυνοδεφεται από Θ/Υ, εκτυπωτι και να ςυνδζονται μεUPS 

-Να ζχει δυνατότθτα αμφίδρομθσ LIS ςφνδεςθσ 

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΕΤΘΣΛΑ 

1. 
ΡΟΛΛΑΡΛΟ ΥΡΟΣΤΩΜΑ (MOUSEKIDNEY/STOMACH) 

ΓΛΑ ΑΜΑ ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 
kit 1500 tests 

2. 
SCREENTEST ANCA ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΥΡΟΣΤΩΜΑ 

ΟΥΔΕΤΕΟΦΛΛΩΝ 
kit 1500 tests 

3. 
ΥΡΟΣΤΩΜΑ  Hep-2  ΓΛΑ ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟ 

ACA ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ 
kit 3500 tests 

4. 
ΥΡΟΣΤΩΜΑ ΟΛΣΟΦΑΓΟΥ ΓΛΑ EmA (ενδομυίου) 

ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 
kit 600 tests 

 

 ΤΜΘΜΑ 2:  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ  ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΝΟΣΟΦΚΟΛΣΜΟΥ  

 (TEMAXIA 1) 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

Αυτόματθ ςυςκευι που να εκτελεί τθ διαδικαςία ζμμεςου ανοςοφκοριςμοφ (IFA) για τουλάχιςτον 14  
πλακίδιαταυτόχρονα από τθν αραίωςθ του δείγματοσ, τθ διανομι των αντιδραςτθρίων, πλφςιμο κλπ. ϊςτε 
θ πλάκα να είναι ζτοιμθ για παρατιρθςθ. 

Πλεσ οι εργαςίεσ να προγραμματίηονται από  Θ/Υ ο οποίοσ και να αποκθκεφει τα προγράμματα. 

 Βάςθ δειγμάτων τουλάχιςτον 60κζςεων 

 Κζςεισ για τουλάχιςτον14 πλακίδια 

 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ υγρϊν,φυςαλίδων, πιγματοσ 

 Βάςθ αραιϊςεων >150 κζςεων  

 Δυνατότθτα τιτλοποίθςθσ (αραιϊςεισ) των δειγμάτων 

 Να διακζτει barcodereader για τθν ανάγνωςθ των δειγμάτων  

 Δυνατότθτα ταυτόχρονθσ διαδικαςίασ πολλϊν διαφορετικϊν εξετάςεων 

 Αυτόματθ διαδικαςία για τθν αραίωςθ,τθ διανομι των δειγμάτων και των 
αντιδραςτθρίων,επϊαςθ, κακϊσ και των πλφςεων  





 

Σελίδα 69 

 Ρρογραμματιςμόσ ςε περιβάλλον Windows 

 Να ςυνοδεφεται από Θ/Υ, εκτυπωτι και να ςυνδζονται με  UPS 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα το ςφςτθμα να τρζχει διαφορετικά πρωτόκολλα 

 

Τεχνικά χαρακτηριςτικά 

Να παρζχονται:  

1 βάςθ με κζςεισ για τουλάχιςτον 14 πλακίδια φκοριςμοφ. 

1 βάςθ αντιδραςτθρίων για: 

 -  φιαλίδια πρότυπου οροφ ελζγχου 

  -  φιαλίδια ςφαιρίνθσ 

  -  φιαλίδιο διαλφματοσ πλφςθσ του ρφγχουσ 

   -  φιαλίδιο αραιωτικοφ διαλφματοσ  

Δυνατότθτα διαχείριςθσ όγκου διανομισ 5-1000μlκαι ευαιςκθςία ανίχνευςθσ περίπου  150μΛ 

Τα δεδομζνα του πλυςίματοσ των πλακιδίων να κακορίηονται από το πρωτόκολλο 
Ρρογραμματιςμό του χρόνου επϊαςθσ για κάκε πλακίδιο 
Δυνατότθτα αραίωςθσ των δειγμάτων με βάςθ το πρωτόκολλο. 

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΕΤΘΣΛΑ 

1. 
ΥΡΟΣΤΩΜΑ  Hep-2  ΓΛΑ ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟ 

ΑΝΑ ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ 
kit 12000tests 

2. 
ΥΡΟΣΤΩΜΑ (RAT KIDNEY/STOMACH/LIVER) ΓΛΑ  LKM   

ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ 
kit 1000tests 

 

 ΤΜΘΜΑ 3:  ΑΝΑΛΥΤΕΣ ELISA  / ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ  ELISA (I) εκτιμϊμενησ αξίασ 136.970,40 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

 (TEMAXIA1) 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  

1. Ο αναλυτισ να ζχει τθ δυνατότθτα να τρζχει και άλλα πρωτόκολλα ELISA 

2. Να εκτελεί ταυτόχρονα πολλζσ διαφορετικζσ εξετάςεισ 

3. Ναεκτελεί αυτόματα τα πρωτόκολλα ELISA ( από τθν αραίωςθ ζωσ τθ  

φωτομζτρθςθ και τα αποτελζςματα) 

4. Μεγάλοσ  αρικμόσ αποκθκευμζνων πρωτοκόλλων ςτο αρχείο 

5. Να αναφερκεί ο όγκοσ  ανίχνευςθσ και διανομισ οροφ 

6. Αρικμόσ δειγμάτων >120 με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ανάλυςθσ πολλαπλϊν παραμζτρων 

7. Να χρθςιμοποιεί αυτοπλενόμενεσπιπζτεσ ι ρφγχθ μιασ χριςεωσ διανομισ για τθν αποφυγι 
επιμολφνςεων 

8. Ανίχνευςθ κρόμβων, πθγμάτων  και φυςαλίδων με οπτικό ι θχθτικό ςιμα 

9. Να διακζτει αυτόματθ ανίχνευςθ και διόρκωςθ ςφαλμάτων από το χειριςτι 

10. Επϊαςθ ςε ξεχωριςτό κάλαμο και να ςυνοδεφεται με τουλάχιςτον 4 καλάμουσ επϊαςθσ με επιλογι 
εφρουσ κερμοκραςίασ  

11. Να διακζτει  ανιχνευτι γραμμωτοφ κϊδικα (barcode) και ςφνδεςθ με δίκτυο ανταλλαγισ δεδομζνων 
του νοςοκομείου (LIS) 
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12. Φωτόμετρο τουλάχιςτον 4 φίλτρων ( μικοσ κφματοσ 400-700 nm) με δυνατότθτα προςκικθσ 
επιπλζον φίλτρων. Οπτικό εφροσ ζωσ τουλάχιςτον 3.000 OD 

13. Συςκευι πλφςθσ των πλακϊν, κεφαλισ 8 κζςεων, με προγραμματιςμό βάςει του πρωτοκόλλου 

14. Κζςεισ για 4 φιάλεσ διαλφματοσ πλφςθσ (washbuffer) 

15. Λειτουργικό Windows με δυνατότθτα επεξεργαςίασ και υπολογιςμοφ των αποτελεςμάτων βάςει του 
πρωτοκόλλου και αποκικευςθ αυτϊν 

16. Δυνατότθτα αφαίρεςθσ των δειγμάτων μετά τθν αραίωςθ για τθ χριςθ τουσ ςε άλλεσ εξετάςεισ 

17. Να ςυνοδεφεται από Θ/Υ, εκτυπωτι και να ςυνδζονται με UPS 

18. Ρίνακασ εργαςτθρίων/νοςοκομείων που λειτουργεί ο αναλυτισ 

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΕΤΘΣΛΑ 

1. ANTI-ENASCREEN  TEST kit 5000 tests 

2. ANTI-Sm  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1500 tests 

3. ANTI-RNP ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1500 tests 

4. ANTI-SSA   ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1500 tests 

5. ANTI-SSB  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1500 tests 

6. ANTI-SCL70 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1000 tests 

7. ANTI-JO-1 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 700 tests 

8. ANCA PR3 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1000 tests 

9. ANCA MPO ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1000 tests 

 

 ΤΜΘΜΑ 4: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ELISA (II)  

(TEMAXIA 1) 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

1. Να είναι ανοιχτό ςφςτθμα τελευταίασ τεχνολογίασ  
2. Να δφναται να διαχειριςτεί ταυτόχρονα και ανεξάρτθτα 6μικροπλάκεσELISA και 

> 180 δείγματα 
3. Να δφναται να εκτελζςει πολλαπλά  διαφορετικά πρωτόκολλα  
4. Να παρζχει τθ δυνατότθτα ευζλικτθσ χριςθσ ρυγχϊν μιασ ι πολλαπλϊν χριςεων και κα 

ςυνεκτιμθκεί θ διάκεςθ κάκε άλλου ρομποτικοφ ςυςτιματοσ που κα διευκολφνει τθ διανομι των 
δειγμάτων 

5. Ο ελάχιςτοσ όγκοσ δείγματοσ που να μπορεί να διανείμει να είναι 5 μl 
6. Να είναι ςυνεχοφσ φόρτωςθσ 
7. Να διακζτει 6 ανεξάρτθτουσ καλάμουσ επϊαςθσ με επιλογι εφρουσ κερμοκραςίασ και δυνατότθτα 

ανακίνθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ επϊαςθσ 
8. Να διακζτει τουλάχιςτον 4 φίλτρα, μικοσ κφματοσ 400-700 nm, (πχ. 450nm, 490nm, 550nm και 

620nm)με δυνατότθτα προςκικθσ επιπλζον φίλτρων. Οπτικό εφροσ (OD) 0.100-3.500 OD 
9. Να λειτουργεί με φιλικό πρόγραμμα χριςθσ και προγραμματιςμοφ ςε περιβάλλον Windows και να 

διακζτει οκόνθ αφισ με δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ εξζταςθσ.  
10. Να ςυνδζεται αμφίδρομα με κεντρικό δίκτυο (LIS) και να ζχει δυνατότθτα τοποκζτθςθσ αναγνϊςτθ 

barcode. 
11. Να ςυνοδεφεται από Θ/Υ, εκτυπωτι και να ςυνδζονται με UPS 

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ 
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   Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΕΤΘΣΛΑ 

1. ANTI  β2  GLYCOPROTEIN I  IgG/ IgM ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 4000tests 

2. ANTICARDIOLIPIN ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΟ 
IgGκαι IgM ΑΝΤΛΟΟ 

kit 1000tests 

3. ANTI THYROID  PEROXIDASE (TPO) ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 500tests 

4. ANTITHYROGLOBULIN  (TG) ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 500tests 

5. ANTI SERINE  IgG/ IgM ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1000tests 

6. ANTI  DGP- GLIADIN  IgG  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 800tests 

7. ANTI  DGP- GLIADIN  IgA  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 800tests 

8. ΑΝΤΛ  htTGIgA/IgG ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1800tests 

9. ANTIInF ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 400tests 

 

 ΤΜΘΜΑ 5: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΟΣΟΑΡΟΤΥΡΩΣΘΣ (BLOT)  

(TEMAXIA 1) 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

1. Το ςφςτθμα να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ αυτοαντιςωμάτων, μζςω ανοςοαποτφπωςθσ,  ςε αντιγόνα 

προςδεδεμζνα ςε μεμβράνθ και να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ  

2. Να είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα για τθ διεκπεραίωςθ όλων των πρωτοκόλλων, από το πρϊτο 

ζωσ το τελευταίο ςτάδιο, δθλαδι από τθν ταυτοποίθςθ των δειγμάτων ζωσ τθν εξαγωγι των τελικϊν αποτελεςμάτων 

3. Να είναι εφκολο και απλό ςτθ χριςθ  

4. Να ζχει τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ εξετάςεων για τθν ανίχνευςθ διαφορετικισ κατθγορίασ αυτοαντιςωμάτων 

ςυνδυαςτικά ςτο ίδιο τρζξιμο 

5. Να ζχει μεγάλθ παραγωγικότθτα, επιτρζποντασ τθ μεγαλφτερθ δυνατι ςε αρικμό ταυτόχρονθ ανάλυςθ 

ταινιϊν ανά κφκλο εργαςίασ 

6. Να υπάρχει θ  δυνατότθτα χριςθσ ορϊν ελζγχου ςε κάκε κφκλο εργαςίασ 

7. Να διακζτει ικανοποιθτικό αρικμό  αντλιϊν για τθν τοποκζτθςθ αντιδραςτθρίων 

8. Οι επωάςεισ να πραγματοποιοφνται υπό διαρκι ανάδευςθ 

9. Να διακζτει κζςεισ τοποκζτθςθσ των αντιδραςτθρίων, επιπλζον κζςεισ για το βοθκθτικό υγρό του 

ςυςτιματοσ και για το δοχείο αποβλιτων 

10. Να ςυνοδεφεται από ειδικό λογιςμικό (software) που να επιτρζπει τθν αντικειμενικι ανάγνωςθ των ταινιϊν 

και τθ φφλαξθ τθσ εικόνασ τουσ ςε θλεκτρονικι μορφι 

11. Θ ανάκτθςθ και αποκικευςθ των εικόνων ςε θλεκτρονικι μορφι να γίνεται για κάκε ταινία μεμονωμζνα  

12. Θ λειτουργία του όλου ςυςτιματοσ να ελζγχεται μζςω Θ/Υ  

13. Να ςυνοδεφεται από ςτακεροποιθτι τάςθσ (UPS) 

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΕΤΘΣΛΑ 

1. 
ANALINEBLOTTINGSYSTEM για διαφορετικά   αντιγόνα 

(τουλάχιςτον των  Sm, Sm/RNP, SSA52/60, SSB, RibP, CENP, scl-70)* 
kit 300 

2. 
PROFILEMYOSITISANTIBODIES για διαφορετικά αντιγόνα 

(τουλάχιςτον των Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, Ro-52)* 
kit 120 
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3. 
PROFILELIVERANTIBODIESγιαδιαφορετικάαντιγόνα 

(τουλάχιςτοντωνM2, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52)* 
kit 160 

* να αναγράφονται αναλυτικά όλα τα αντιγόνα που θα εμπεριζχονται ςτα αντιδραςτήρια 
 

Α2. ΑΥΤΟΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ- ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

ΥΡΟΣΤΩΜΑΤΑ ΑΝΟΣΟΦΚΟΛΣΜΟΥ  

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΕΤΘΣΛΑ 

6 CRITHIDIALUCILIAE ΓΛΑ ANTI-dsDNA ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ IIF kit 5500tests 

7 MONKEYPANCREAS  ΓΛΑ  ΑΝΤΛ-ICA ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ IIF kit 300 tests 

8 MONKEY ESOPHAGUS ΓΛΑΑΝΤΛ-SKIN ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ IIF kit 150 tests 

9 ADRENALTISSUE ΓΛΑ ΑΝΤΛ-ΕΡΛΝΕΦΛΔΛΑΚΑ ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ IIF kit 100 tests 

10 ANTI-GBM ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ IIF kit 100 tests 

11 
ANCA ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΥΡΟΣΤΩΜΑ ΟΥΔΕΤΕΟΦΛΛΑ 

ΜΟΝΛΜΟΡΟΛΘΜΕΝΑ ΜΕ ΑΛΚΑΝΟΛΘ IIF 
kit 1000 tests 

12 
ANCA  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΥΡΟΣΤΩΜΑ ΟΥΔΕΤΕΟΦΛΛΑ  

ΜΟΝΛΜΟΡΟΛΘΜΕΝΑ ΜΕ ΦΟΜΑΛΛΝΘ IIF 
kit 200 tests 

13 MOUSE KIDNEY STOMACH  LIVER IIF kit 300 tests 

14 ANTI-F-ACTIN ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ  IIF kit 30 tests 

 
ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ELISA   
ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΕΤΘΣΛΑ 
(TESTS) 

15 ΑΝΤΛ-ΦΩΣΦΟΛΛΡΛΔΛΚΑ ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1000 

16 ANTI F-ACTIN ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1000 

17 ANTI-GBM ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 300 

18 ANTI-HISTONE  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1000 

19 ANTI CARDIOLIPIN  IgG ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 500 

20 ANTI CARDIOLIPIN  IgM ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 500 

21 HUMAN CH50 (ΚΛΑΣΛΚΘ ΟΔΟΣ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΟΣ) kit 500 

22 
ELISA COMBI ΚΛΑΣΛΚΘΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΘΣ ΚΑΛ ΟΔΟΥ ΜΑΝΟΗΘΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΟΣ kit 100 

23 ELISA FOR HUMAN C5b-9 COMPLEMENT COMPLEX kit 100 

24 ANTI-CCP  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1500 

25 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΛ  ΥΡΟΔΟΧΕΑ  ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΛΝΘΣ kit 200 

26 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΛ  ΥΡΟΔΟΧΕΑ  ΦΩΣΦΟΛΛΡΑΣΘΣ Α2 kit 200 

27 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΛ  ΥΡΟΔΟΧΕΑ   TSH kit 200 

28 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΛ ΑΝΤΛ-TNF kit 100 

29 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑΕΝΑΝΤΛDFS70ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1000 
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30 ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑΕΝΑΝΤΛDESMOGLEIN 1/3 (ζκαςτο) kit 1000 

31 ANCA PROFILE  (PR3, MPO, ELASTASE, CATHEPSIN, BPI) kit 1000 

32 ANTI-BP230 IgG/ANTI-BP180 IgG (ζκαςτο) kit 1000 

33 ANTI-MCV  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1000 

34 ANTI-DNA  ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1000 

35 ANTI-GAD kit 1000 

36 ANTI-IA2 kit 1000 

37 ZINC TRANSPORTER 8 kit 1000 

38 DERMATOLOGY  PROFILE  ANTIBODIES kit 1000 

39 ANTI -DGP/h-Ttg SCREEN ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ kit 1000 

 
ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΑΝΟΣΟΑΡΟΤΥΡΩΣΘ 
ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ 

   ΤΜΘΜΑ ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΕΤΘΣΛΑ 

40 PARANEOPLASMATIC NEURONAL  LINE BLOTTING  SYSTEM * kit 50 tests 

41 GAGLIOSIDES PROFILE  LINE BLOTTING  SYSTEM * kit 50 tests 

42 PHOSPHOLIPID SYNDROME * kit 50 tests 

* να αναγράφονται αναλυτικά όλα τα αντιγόνα που θα εμπεριζχονται ςτα αντιδραςτήρια 

 
 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ  

 

 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ-ΑΔΛΟΛΣΟΤΟΡΑ  

 

  ΤΜΘΜΑ ΡΕΛΓΑΦΘ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΕΤΘΣΛΑ 

50 ANTI-ds DNA ABS RIA     kit  2800 

51 ANTI GAD65 ABS RIA     kit    400 

52 ANTI IA2 ABS RIA     kit    400 

53 ANTI IAA ABS RIA     kit     400 

 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΛΓΑΦΘ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΕΤΘΣΛΑ 

43 NUCLEAR  ANTIBODY ANA/DNA/ENA ΣΧΘΜΑ 6 / ΕΤΟΣ 

44 LIVER DISEASE  ANTIBODY ΣΧΘΜΑ 6 / ΕΤΟΣ 

45 PHOPSHOLIPID  ANTIBODY ΣΧΘΜΑ 6 / ΕΤΟΣ 

46 ANCA GBM ANTIBODY ΣΧΘΜΑ 5 / ΕΤΟΣ 

47 COELIAC DISEASE  ANTIBODY ΣΧΘΜΑ 6 / ΕΤΟΣ 

48 ANTI-CCP ANTIBODY ΣΧΘΜΑ 6 / ΕΤΟΣ 

49 ANTI-PLA2R ΣΧΘΜΑ 6 / ΕΤΟΣ 
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Β. ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΡΩΤΕΪΝΩΝ 

Β1 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΜΕ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ   
 

Ρ Ε  Λ Γ  Α Φ Θ   Μ Θ Χ Α Ν Θ Μ Α Τ Ω Ν  (ΑΝΑΛΥΤΩΝ) 

 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ  ΤΛΧΟΕΛΔΛΚΘΣ  ΘΛΕΚΤΟΦΟΘΣΘΣ             
 ΑΥΤΟΜΑΤΟ  ΣΥΣΤΘΜΑ  ΘΛΕΚΤΟΦΟΘΣΘΣ  ΚΑΛ ΑΝΟΣΟΚΑΚΘΛΩΣΘΣ ΣΕ gel ΑΓΑΟΗΘΣ                               
 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ  ΚΛΝΘΤΛΚΘΣ ΤΕΧΝΛΚΘΣ 
 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΤΕΛΛΚΟΥ ΣΘΜΕΛΟΥ 
 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΟΛΩΣΛΜΕΤΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ  

ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ (ΤΜΘΜΑ 54  ΕΩΣ ΤΜΘΜΑ 58) 

1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, εφχρθςτοι, ςτερεάσ και ανκεκτικισ καταςκευισ. 
2. Να υπόκεινται ςτουσ ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ, λειτουργίασ και  αξιοπιςτίασ, 

οι οποίοι και κα πιςτοποιοφνται. 
3. Να λειτουργοφν υπό τάςθ δικτφου 220V/50Hz. Επικυμθτό είναι να προςφζρεται αυτόνομθ  ςυςκευι 

αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ (UPS). 
4. Να αναφζρεται θ μζγιςτθ καταναλιςκόμενθ ιςχφσ. 
5. Να αναφζρονται οι επιδόςεισ, αποδόςεισ και δυνατότθτεσ των αναλυτϊν που κα προςφερκοφν και να 

πιςτοποιοφνται με φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
6. Να κατατίκεται ζντυπο ςυμμόρφωςθσ, ςτο οποίο κα απαντϊνται με τθν ςειρά που αναφζρονται όλα 

τα ηθτοφμενα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Ππου  κρίνεται απαραίτθτθ θ αναδρομι ςε φυλλάδια του 
καταςκευαςτι οίκου προσ απόδειξθ ςτοιχείων, αυτι κα γίνεται με ςαφι αναφορά ςτθν ςελίδα και 
παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριζχονται  τα ςτοιχεία αυτά. 

7. Να κατατίκεται κατάλογοσ Εργαςτθρίων (από Ελλάδα ι εξωτερικό) όπου χρθςιμοποιοφνται ι 
πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν οι προςφερόμενοι αναλυτζσ. Ρροκειμζνου για  νζασ τεχνολογίασ 
αναλυτζσ, θ επιτροπι αξιολόγθςθσ δφναται να ηθτιςει επίδειξθ λειτουργίασ του αναλυτι και 
αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων από το Τμιμα. 

8. Τα αντιδραςτιρια τθσ Ομάδασ των Θλεκτροφοριςεων (ςυνοδεφουν τουσ Αναλυτζσ 1 και 2) λόγω 
ςυνάφειασ μεταξφ τουσ, αλλά και λόγω χριςθσ των δφο μεκοδολογιϊν ςυμπλθρωματικά ςε 
ςυγκεκριμζνεσ εξετάςεισ, κα πρζπει να κατακυρωκοφν ςτον ίδιο προμθκευτι. 
 

 ΤΜΘΜΑ 54: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ  ΤΛΧΟΕΛΔΛΚΘΣ  ΘΛΕΚΤΟΦΟΘΣΘΣ 

Ροςότητα: ΕΝΑΣ (1) ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

 Ο αναλυτισ να είναι ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων (continuous loading)  
 Ο χρόνοσ προετοιμαςίασ από μθ λειτουργία ςε πλιρθ λειτουργία να είναι ο μικρότεροσ δυνατόσ (να 

είναι άμεςθσ εκκίνθςθσ). 
 Ο αναλυτισ αυτόσ να είναι απλι μονάδα, μικροφ όγκου και όχι ςφνκεςθ δφο ι περιςςοτζρων 

μονάδων . 
 Να χρθςιμοποιεί τον μικρότερο δυνατό όγκο δείγματοσ. 
 Να διακζτει ςτοιχεία Peltier ςε άμεςθ επαφι με τα τριχοειδι, για τον αποτελεςματικό ζλεγχο και τθν 

ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ.  
 Θ μζτρθςθ των πρωτεϊνϊν να γίνεται κατά το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτο μζγιςτο τθσ απορρόφθςισ 

τουσ (≈ 200nm).  
 Τα τριχοειδι να ζχουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ (άνω των 2000 tests το κακζνα).  
 Να διακζτει μεγάλθ παραγωγικότθτα-ταχφτθτα ςτθν διεξαγωγι των εξετάςεων: άνω των 90 

εξετάςεων ανά ϊρα (για πρωτεϊνεσ οροφ) ι των 10 εξετάςεων ανά ϊρα (για «ανοςοκακθλϊςεισ» 
οροφ).  

 Δυνατότθτα μζτρθςθσ ςτον ίδιο αναλυτι, Θλεκτροφόρθςθσ Ρρωτεϊνϊν Οροφ, Θλεκτροφόρθςθσ 
Ρρωτεϊνϊν High Resolution, Θλεκτροφόρθςθσ Ρρωτεϊνϊν Οφρων, «Ανοςοκακιλωςθσ» Ρρωτεϊνϊν 
Οροφ.  
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 Nα διακζτει barcode reader για τθν ανίχνευςθ δειγμάτων, ϊςτε να επιταχφνονται οι διαδικαςίεσ και 
να βελτιϊνεται θ αςφάλεια του εργαςτθρίου.  

 Να λειτουργεί ςε περιβάλλον windows, με όλεσ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει αυτό (απεριόριςτο 
αρχείο αςκενϊν κ.λ.π.) 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με αμφίδρομθ επικοινωνία με κεντρικό ςφςτθμα του εργαςτθρίου.  

 Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ και χαμθλισ ακτινοβολίασ όπου κα 
απεικονίηονται πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν τρζχουςα κατάςταςθ του αναλυτι, μενοφ επιλογϊν, 
λίςτα εργαςίασ, ποιοτικό ζλεγχο κλπ. 

 Ρροβλιματα δυςλειτουργίασ να επιςθμαίνονται οπτικοακουςτικά και με ενδείξεισ επί τθσ οκόνθσ με 
ςφντομθ περιγραφι τθσ αιτίασ του προβλιματοσ και τθσ διαδικαςίασ άρςθσ του. 

 Να αποκλείει πικανζσ επιμολφνςεισ και εξατμίςεισ των αντιδραςτθρίων. 
 Ακόμθ και χωρίσ τθ ςφνδεςθ με κεντρικό ςφςτθμα (π.χ. LIS), να διακζτει βάςθ δεδομζνων για τθν 

διατιρθςθ μεγάλου αρχείου αςκενϊν και δυνατότθτα αποκικευςθσ πολλαπλϊν θλεκτρογραφθμάτων 
ςτον ίδιο αςκενι.  

 Να διακζτει ςφγχρονο και φιλικό λογιςμικό, ϊςτε ο χειριςτισ να ζχει τθν δυνατότθτα να επεξεργαςκεί 
(editing) και να επζμβει ςτο θλεκτροφόρθμα ςε διάφορεσ παραμζτρουσ που επικυμεί. 

 

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ 

Ηητοφμενεσ Εξετάςεισ  Εξετάςεισ / ζτοσ 

Kit θλεκτροφόρθςθσ Ρρωτεϊνϊν Οροφ kit 6400 

υκμιςτικό διάλυμα θλεκτροφόρθςθσ Ρρωτεϊνϊν Οροφ fl 4000 

Kit Ανοςοπροςρόφθςθσ Ρρωτεϊνϊν Οροφ kit 60 

Υγρά αναλϊςιμα απαραίτθτα για τθν πραγματοποίθςθ 
των ανωτζρω εξετάςεων 

kit 10460 

 

 ΤΜΘΜΑ 55: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΦΟΘΣΘΣ ΚΑΛ ΑΝΟΣΟΚΑΚΘΛΩΣΘΣ ΣΕ GEL 
ΑΓΑΟΗΘΣ 

Ροςότητα:  Δφο (2) Αυτόματα Συςτήματα 

 Το ςφςτθμα να απαρτίηεται από τρία τμιματα τα οποία αναφζρονται ωσ Α, Β, Γ. Τα προαναφερκζντα 
τμιματα είναι δυνατόν να υπάρχουν και ωσ ενιαία μονάδα. Το τμιμα Α είναι δυνατόν να αποτελεί μζροσ 
του ςυςτιματοσ τριχοειδικισ θλεκτροφόρθςθσ. Ηθτοφνται δφο αυτόματα ςυςτιματα, επειδι κακθμερινά 
διεκπεραιϊνονται ανοςοκακθλϊςεισ, ενϊ τουλάχιςτον θμζρα παρ’ θμζρα κα πρζπει να διεκπεραιϊνονται 
και προςδιοριςμοί ολιγοκλωνικϊν ηωνϊν. 

Α. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ  ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ  ΔΕΛΓΜΑΤΩΝ-ΔΕΛΓΜΑΤΟΛΘΡΤΘΣ 

 Θ λιψθ του δείγματοσ να γίνεται από τα αρχικά ςωλθνάρια  

 Να είναι ςυνεχοφσ φόρτωςθσ και μεγάλθσ ταχφτθτασ δειγματολθψιϊν ϊςτε να μπορεί να 
διαχειριςτεί ταυτόχρονα μεγάλο αρικμό δειγμάτων (πάνω από 50 δείγματα για 
θλεκτροφοριςεισ ι πάνω από 8 δείγματα για ανοςοκακθλϊςεισ). 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ τοποκζτθςθσ αντιορϊν (για τισ ανοςοκακθλϊςεισ) ι 
αραίωςθσ των δειγμάτων εάν το απαιτεί θ ςυγκεκριμζνθ εξζταςθ.  

 Να ζχει αιςκθτιρεσ ανίχνευςθσ χαμθλισ ςτάκμθσ δείγματοσ με ταυτόχρονθ ειδοποίθςθ του 
χειριςτι.  

 Να διακζτει ενςωματωμζνο κάλαμο διατιρθςθσ υγραςίασ προσ αποφυγι εξάτμιςθσ / 
ςυμπφκνωςθσ του δείγματοσ. 

 Να διακζτει ενςωματωμζνο bar-code reader ςυμβατό με το πρόγραμμα πυκνομζτρθςθσ, για 
άμεςθ δθμιουργία λίςτασ εργαςίασ.  

 

B. ΣΥΣΤΘΜΑ  ΘΛΕΚΤΟΦΟΘΣΘΣ   
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 Να είναι ενιαία μονάδα ι ςφνκεςθ μζχρι δφο μονάδων μικροφ μεγζκουσ  και να εκτελεί ςε 
αγαρόηθ το μεγαλφτερο δυνατόν εφροσ εξετάςεων. 

 Το τροφοδοτικό του ςυςτιματοσ να επιτυγχάνει κατάλλθλθ διαφορά τάςθσ ϊςτε να υπάρχει θ 
δυνατότθτα αξιόπιςτθσ εκτζλεςθσ και ειδικϊν εξετάςεων (π.χ. θλεκτροφόρθςθ ΕΝΥ με 
ιςοθλεκτρικι εςτίαςθ).  

 Να διακζτει μεγάλθ παραγωγικότθτα-ταχφτθτα. 

 Θ εναπόκεςθ του δείγματοσ ςτθν ταινία αγαρόηθσ να γίνεται με ειδικοφσ επικζτεσ μιάσ χριςθσ 
και να μθν απαιτοφνται πάνω από 50 μl δείγματοσ.  

 Οι δφο φάςεισ τθσ διαδικαςίασ δθλαδι θ εναπόκεςθ του δείγματοσ ςτθν ταινία/θλεκτροφόρθςθ  
και θ χρϊςθ/αποχρωματιςμόσ/ξιρανςθ τθσ ταινίασ  να γίνονται αυτόματα, ελεγχόμενεσ από το 
πρόγραμμα, για άριςτα αποτελζςματα.  

 Θ θλεκτροφόρθςθ να εκτελείται υπο ςυνεχι τάςθ ι ζνταςθ ι ιςχφ, ανάλογα με το πρωτόκολλο 
τθσ κάκε εξζταςθσ.  

 Οι αυξομειϊςεισ τθσ κερμοκραςίασ που απαιτοφνται ςτισ διάφορεσ φάςεισ τθσ 
θλεκτροφόρθςθσ, να ελζγχονται από μικτό ςφςτθμα (Peltier και αντιςτάςεισ), ϊςτε να 
εξαςφαλίηονται ταχφτερεσ εναλλαγζσ.  

 Να διακζτει αυτονομία ςτον χειριςμό του ςυςτιματοσ δθλαδι ανεξάρτθτθ λειτουργία  των 
διαμεριςμάτων θλεκτροφόρθςθσ και χρϊςθσ/αποχρωματιςμοφ.  

 Το ςφςτθμα να λειτουργεί ζτςι ϊςτε να αποκλείεται θ διακοπι τθσ διαδικαςίασ από λανκαςμζνο 
χειριςμό. 

 Να διακζτει αυτοδιαγνωςτικά προγράμματα και να ειδοποιεί τον χειριςτι για πικανι 
δυςλειτουργία. 

 Το ςφςτθμα να ζχει τθν δυνατότθτα επζκταςθσ ανα πάςα ςτιγμι με απλό τρόπο, ϊςτε να μπορεί 
να εκτελζςει νζεσ εξετάςεισ που κα αναπτυχκοφν μελλοντικά.  

 Οι ταινίεσ να είναι ζτοιμεσ προσ χριςθ απο τθν ςυςκευαςία τουσ και θ διαδικαςία τοποκζτθςθσ 
των δειγμάτων ςτισ ταινίεσ αγαρόηθσ για τθν ζναρξθ τθσ θλεκτροφόρθςθσ, να είναι θ 
απλοφςτερθ δυνατι. 

 Μετά το πζρασ τθσ θλεκτροφόρθςθσ (ςε οποιαδιποτε εξζταςθ), θ ταινία, χωρίσ περαιτζρω 
διεργαςίεσ, να είναι ζτοιμθ για βαφι,αποχρωματιςμό,ςτζγνωμα (αυτόματα). 

 Τα ςχιματα των κλαςμάτων πάνω ςτισ ταινίεσ να είναι ευκρινι και  να μθν εμφανίηονται παχιζσ 
μπάντεσ ι ζντονο background, που δυςκολεφουν τθν ποιοτικι αλλά και τθν ποςοτικι 
αξιολόγθςθ. Να διατίκενται ταινίεσ με μικρό ι μεγαλφτερο αρικμό δειγμάτων (για όλεσ τισ 
εξετάςεισ), για μεγαλφτερθ ευελιξία του εργαςτθρίου. 

 

Γ.  ΡΟΓΑΜΜΑ  ΡΥΚΝΟΜΕΤΘΣΘΣ - ΣΑΩΤΘΣ  

 Να λειτουργεί ςε περιβάλλον Windows και να είναι ςυμβατό με bar-code reader.  

 Να μπορεί να ςυνδεκεί με κεντρικό ςφςτθμα (π.χ. LIS) του εργαςτθρίου.  

 Να μπορεί να παραχκεί ζνα πλιρεσ report αςκενοφσ (ακόμα και με ςτοιχεία από ποςοτικό 
προςδιοριςμό ανοςοςφαιρινϊν και το θλεκτροφόρθμα τθσ ανοςοκακιλωςθσ, μαηί με τα 
ςτοιχεία τθσ θλεκτροφόρθςθσ πρωτεϊνϊν ςτο ίδιο ζντυπο κ.λ.π.) 

 Ο χειριςτισ να ζχει δυνατότθτα πλιρουσ παρζμβαςθσ ςτο αποτζλεςμα που λαμβάνει από το 
scanner, αν το κρίνει αυτό ςκόπιμο. 

 Να ςυνοδεφεται από ςαρωτι (scanner) υψθλισ οπτικισ ανάλυςθσ.  

 Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του ςαρωτι κα πρζπει να διαςφαλίηουν τθν αξιοπιςτία τθσ 
αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων, ενϊ το πρόγραμμά του κα πρζπει να είναι ευζλικτο και 
εφχρθςτο. 

 

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ 

Ηητοφμενεσ Εξετάςεισ  
Εξετάςεισ / 

ζτοσ 
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Κιτ Ανοςοκακιλωςθσ Ρρωτεϊνϊν Οροφ χωρίσ αντιοροφσ kit 2600 

Σετ αντιορϊν Ανοςοκακιλωςθσ Οροφ (Total-G-A-M-K-L) kit 2600 

Αντιορόσ anti IgD fl 40 

Αντιορόσ anti IgE fl 40 

Κιτ θλεκτροφόρθςθσ πρωτεϊνϊν οφρων kit 350 

Κιτ Ανοςοκακιλωςθσ Ρρωτεϊνϊν Οφρων χωρίσ 
αντιοροφσ 

kit 320 

Σετ αντιορϊν Ανοςοκακιλωςθσ Οφρων (Total-
τριδφναμοσ GAM-K-L) 

kit 320 

Σετ αντιορϊν Ανοςοκακιλωςθσ Οφρων (ελεφκερεσ K-
ελεφκερεσ L) 

kit 80 

Κιτ ανίχνευςθσ Ολιγικλωνικϊν ηωνϊν ςτο ΕΝΥ με 
Λςοθλεκτρικι Εςτίαςθ 

kit 30 

Αντιορόσ anti-IgG για Ολιγικλωνικζσ ηϊνεσ ςτο ΕΝΥ kit 30 

Υγρά αναλϊςιμα απαραίτθτα για τθν πραγματοποίθςθ 
των ανωτζρω εξετάςεων (πλυςτικό διάλυμα, 

αποχρωματικό κλπ) 
kit 6000 

 

 ΤΜΘΜΑ 55: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΚΛΝΘΤΛΚΘΣ ΤΕΧΝΛΚΘΣ 

Ροςότητα: (1) Ζνασ Αναλυτήσ 

1. Θ επεξεργαςία των εξετάςεων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίασ επιλογισ –προςπζλαςθσ ( RANDOM 
ACCESS.) 

2. Να δφναται να λειτουργεί ςε 24ωρθ βάςθ, ο δε χρόνοσ προετοιμαςίασ από μθ λειτουργία ςε πλιρθ 
λειτουργία να είναι ο μικρότεροσ δυνατόσ (να είναι άμεςθσ εκκίνθςθσ). 

3. Ο αναλυτισ αυτόσ να είναι απλι μονάδα, μικροφ όγκου και όχι ςφνκεςθ δφο ι περιςςοτζρων μονάδων 
(απαράβατοσ όροσ). 

4. Χριςθ τθσ μεκόδου τθσ Νεφελομετρίασ, για όλουσ τουσ προςδιοριςμοφσ, Kinetic reaction, AgExess 
evaluation, Κινητική Near Infrared Particle Immunoassay (N.I.P.I.A. -  940nm) (απαράβατοσ όροσ) 

5. Ταχφτθτα άνω των 150 εξετάςεων ανά ϊρα (απαράβατοσ όροσ) 
6. Ταυτόχρονθ μζτρθςθ τουλάχιςτον 20 εξετάςεων ανά δείγμα 
7. Να φζρει φορζα ειςαγωγισ δειγμάτων τουλάχιςτον 70 δειγμάτων ταυτόχρονα. 
8. Να μπορεί να δεχτεί επείγοντα δείγματα   (απαράβατοσ όροσ) 
9. Nα ζχει  barcode για τθν ανίχνευςθ δειγμάτων, αντιδραςτθρίων calibrators και controls ϊςτε να 

επιταχφνονται οι διαδικαςίεσ και βελτιϊνεται θ αςφάλεια του εργαςτθρίου κακϊσ επίςθσ να 
ανιχνεφεται θ ςτάκμθ των αντιδραςτθρίων (απαράβατοσ όροσ) 

10. Ρλιρεσ πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου (QC ) αποτελεςμάτων 
11. Να κάνει αυτόματεσ αραιϊςεισ δειγμάτων (απαράβατοσ όροσ) 
12. Να ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με αμφίδρομθ επικοινωνία με το LIS του εργαςτθρίου BARCODE 

QUERY MODE operation (απαράβατοσ όροσ) 
13. Εγχρωμθ οκόνθ υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ και χαμθλισ ακτινοβολίασ όπου κα απεικονίηονται 

πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν τρζχουςα κατάςταςθ του αναλυτι, μενοφ επιλογϊν, λίςτα εργαςία, 
ποιοτικό ζλεγχο κλπ 

14. Ρροβλιματα δυςλειτουργίασ να επιςθμαίνονται οπτικοακουςτικά και με ενδείξεισ επί τθσ οκόνθσ με 
ςφντομθ περιγραφι τθσ αιτίασ του προβλιματοσ και τθσ διαδικαςίασ άρςθσ του 

15. Nα ζχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ επαναφόρτωςθσ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων χωρίσ να πρζπει να 
διακοπεί θ λειτουργία του αναλυτι θ να διακοπεί  θ ανάλυςθ  των τρεχόντων δειγμάτων  

16. Να χρθςιμοποιεί πολλοφσ τφπουσ ςωλθναρίων ϊςτε να μθν χάνεται χρόνοσ κατά το χειριςμό δειγμάτων 
17. Να είναι αναλυτισ ςυνεχοφσ ροισ (Continuous Access) 
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18. Να διακζτει μεγάλο εφροσ μετριςεων για τισ εξετάςεισ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αυξθμζνθ ευαιςκθςία 
και οικονομία λόγω ελάχιςτων επαναλιψεων αυτϊν 

19. Να πραγματοποιεί τισ εξετάςεισ ςε ορό, πλάςμα, οφρα , εγκεφαλονωτιαίο υγρό (απαράβατοσ όροσ) 
20. Να αποκλείει πικανζσ επιμολφνςεισ και εξατμίςεισ των αντιδραςτθρίων (απαράβατοσ όροσ) 
21. Να υπάρχει βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ του αναλυτι ότι τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια και 

αναλϊςιμα είναι απολφτωσ ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι (απαράβατοσ όροσ) 

24.Να διακζτει δυνατότθτα διεκπεραίωςθσ μεγάλου εφρουσ εξετάςεων (απαράβατοσ όροσ) 

25. Να διακζτει βάςθ δεδομζνων για τθν διατιρθςθ αρχείου αςκενϊν και εφκολθ ανάκλθςθ 
αποτελεςμάτων. 

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΛΚΟ ΑΝΑΛΥΤΘ ΜΕ ΚΛΝΘΤΛΚΘ 
ΜΕΚΟΔΟ  

Εξζταςθ Pkg 
Εξετάςεισ 

/ kit 
Εξετάςεισ 
ανά Ζτοσ 

C-ReactiveProtein (CRP) kit 300 300 

Immunoglobulin A (IGA) kit 300 10200 

Immunoglobulin G (IGG) kit 300 9300 

Immunoglobulin M (IGM) kit 300 9300 

Complement C3 (C3) kit 300 4800 

Complement C4 (C4) kit 300 4800 

Rheumatoid Factor (RF)  kit 300 3600 

Antistreptolysin O (ASO) kit 300 300 

Buffer 1 (BUF1) 4x120mL kit    42600 

Buffer 2 (BUF2) 4x120mL kit    42600 

Buffer 3 (BUF3) 4x120mL kit    42600 

Diluent 1 (DIL1)  4x120mL kit    42600 

Calibrator 1  4x3mL kit    38300 

Systems CAL 5 PL kit    3900 

Wash Solution (WASH) 10L kit    42600 

Protein Control Level 1  
4x5mL 

kit    38300 

Protein Contro lLevel 2  
4x5mL 

kit    38300 

Protein Control Level 3  
4x5mL 

kit    38300 

Serology Control Level 1  
3x5mL 

kit    3900 

Serology Control Level 2  
3x5mL 

kit    3900 

Serology Control Level 3  
3x5mL 

kit    3900 
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 ΤΜΘΜΑ 57: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΤΕΛΛΚΟΥ ΣΘΜΕΛΟΥ  

Ροςότητα: (1) Ζνασ Αναλυτήσ 

1. Θ επεξεργαςία των εξετάςεων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίασ επιλογισ –προςπζλαςθσ (RANDOM 
ACCESS) 

2. Να δφναται να λειτουργεί ςε 24ωρθ βάςθ, ο δε χρόνοσ προετοιμαςίασ από μθ λειτουργία ςε πλιρθ 
λειτουργία να είναι ο μικρότεροσ δυνατόσ (να είναι άμεςθσ εκκίνθςθσ). 

3. Ο αναλυτισ αυτόσ να είναι απλι μονάδα, μικροφ όγκου και όχι ςφνκεςθ δφο ι περιςςοτζρων 
μονάδων (απαράβατοσ όροσ) 

4. Χριςθ τθσ μεκόδου τθσ Νεφελομετρίασ, για όλουσ τουσ προςδιοριςμοφσ που αναφζρονται ςτο 
παράρτθμα  και πλζον αυτϊν ,Prereaction time, Fixed time reaction (απαράβατοσ όροσ) 

5. Ταχφτθτα άνω των 100 εξετάςεων ανά ϊρα (απαράβατοσ όροσ) 
6. Ταυτόχρονθ μζτρθςθ τουλάχιςτον 20 εξετάςεων ανά δείγμα.  
7. Να φζρει φορζα ειςαγωγισ τουλάχιςτον 100 δειγμάτων ταυτόχρονα.  
8. Να μπορεί να δεχτεί επείγοντα δείγματα   (απαράβατοσ όροσ) 
9. Nα ζχει  barcode για τθν ανίχνευςθ δειγμάτων, αντιδραςτθρίων calibrators και controls ϊςτε να 

επιταχφνονται οι διαδικαςίεσ και βελτιϊνεται θ αςφάλεια του εργαςτθρίου κακϊσ επίςθσ να 
ανιχνεφεται θ ςτάκμθ των αντιδραςτθρίων (απαράβατοσ όροσ) 

10. Ρλιρεσ πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου (QC) αποτελεςμάτων 
11. Να κάνει αυτόματεσ αραιϊςεισ δειγμάτων (απαράβατοσ όροσ) 
12. Να ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με αμφίδρομθ επικοινωνία με το LIS του εργαςτθρίου BARCODE 

QUERY MODE operation (απαράβατοσ όροσ) 
13. Εγχρωμθ οκόνθ υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ και χαμθλισ ακτινοβολίασ όπου κα απεικονίηονται 

πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν τρζχουςα κατάςταςθ του αναλυτι, μενοφ επιλογϊν, λίςτα 
εργαςία, πoιοτικό ζλεγχο κλπ 

14. Ρροβλιματα δυςλειτουργίασ να επιςθμαίνονται οπτικοακουςτικά και με ενδείξεισ επί τθσ οκόνθσ 
με ςφντομθ περιγραφι τθσ αιτίασ του προβλιματοσ και τθσ διαδικαςίασ άρςθσ του 

15. Nα ζχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ επαναφόρτωςθσ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων χωρίσ να πρζπει να 
διακοπεί θ λειτουργία του αναλυτι θ να διακοπεί  θ ανάλυςθ  των τρεχόντων δειγμάτων 
(απαράβατοσ όροσ) 

16. Να υπάρχει  θ δυνατότθτα χριςθσ διαφορετικϊν παρτίδων του ίδιου αντιδραςτθρίου  ταυτόχρονα. 
(Ταυτόχρονθ χριςθ τουλάχιςτον δφο διαφορετικϊν καμπυλϊν βακμονόμθςθσ για τθν ίδια 
εξζταςθ) (απαράβατοσ όροσ) 

17. Να χρθςιμοποιεί πολλοφσ τφπουσ ςωλθναρίων ϊςτε να μθν χάνεται χρόνοσ κατά το χειριςμό 
δειγμάτων 

18. Να είναι αναλυτισ ςυνεχοφσ ροισ (Continuous Access) 
19. Να διακζτει μεγάλο εφροσ μετριςεων για τισ εξετάςεισ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αυξθμζνθ 

ευαιςκθςία και οικονομία λόγω ελάχιςτων επαναλιψεων αυτϊν 
20. Να πραγματοποιεί τισ εξετάςεισ ςε ορό, πλάςμα, οφρα , εγκεφαλονωτιαίο υγρό (απαράβατοσ 

όροσ) 
21. Να αποκλείει πικανζσ επιμολφνςεισ και εξατμίςεισ των αντιδραςτθρίων (απαράβατοσ όροσ) 
22. Να υπάρχει βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ του αναλυτι ότι τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια και 

αναλϊςιμα είναι απολφτωσ ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι (απαράβατοσ όροσ) 
23. Να διακζτει δυνατότθτα διεκπεραίωςθσ μεγάλου εφρουσ εξετάςεων (απαράβατοσ όροσ) 
24. Να διακζτει βάςθ δεδομζνων για τθν διατιρθςθ αρχείου αςκενϊν και εφκολθ ανάκλθςθ 

αποτελεςμάτων. 
ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ 

ΕΛΔΟΣ 
Μονάδα 

Μζτρηςησ 
Ροςότητα 

ΕΤΙΣΛΑ 

N ANTISERUM TO HUMAN  IgG ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 6000 

N ANTISERUM TO HUMAN  IgA ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 4375 
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N ANTISERUM TO HUMAN  IgM ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 4375 

N ANTISERUM TO HUMAN  C3 ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 1750 

N ANTISERUM TO HUMAN  C4 ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 1750 

N ANTISERUM TO HUMAN  TRΑNSFERIN 
ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 1250 

N ANTISERUM TO HUMAN  ALBUMIN ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 3.486 

N ANTISERUM TO HUMAN  A2 
MACROGLOBULIN ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ 

FIXED TIME 
fl 1500 

N ANTISERUM TO HUMAN  Ig/L-CHAIN K-
type ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 1782 

N ANTISERUM TO HUMAN  Ig/L-CHAIN λ-
type ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 1500 

N A1microglobulin ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ 
FIXED TIME 

fl 1125 

ANTISERUM TO HUMAN IgE  ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 2430 

ANTISERUM TO HUMAN IgA low level ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

kit 600 

ANTISERUM TO HUMAN IgM  low level ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ  FIXED TIME 

kit 480 

ANTISERUM TO HUMAN CRP ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

kit 1250 

ANTISERUM TO HUMAN RF ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

kit 900 

N ANTISERUM TO HUMAN  IgG1 ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 888 

N ANTISERUM TO HUMAN  IgG2 ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 888 

N ANTISERUM TO HUMAN  IgG3 ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 777 

N ANTISERUM TO HUMAN  IgG4 ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 888 

N ANTISERUM TO HUMAN  C1 INHIBITOR 
ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 250 

ANTISERUM TO HUMAN 
b2MICROGLOBULIN ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ 

FIXED TIME 
kit 3024 

N PROTEIN STD SERUM ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

kit 18250 
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N PROTEIN STD PLASMA ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

kit 1200 

N PROTEIN RHEUMOTOLOGY STANDARD 
SL ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

kit 900 

N PROTEIN STD URINE ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ 
FIXED TIME 

kit 1500 

N/T PROTEIN CONTROL SERUM ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

kit 18250 

N/T PROTEIN CONTROL CSF ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

kit 1200 

N PROTEIN RHEUMOTOLOGY  SL ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

kit 900 

N DILUENT BUFFER ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ 
FIXED TIME 

fl 30000 

NREACTION BUFFER ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ 
FIXED TIME 

fl 30000 

N SUPPLEMENT REAGENT PRECIPITATION 
ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

fl 900 

N SUPPLEMENTARY  REAGENT L ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

kit 3200 

N/T PROTEIN CONTROL urine ΓΛΑ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ FIXED TIME 

kit 1500 

CLEANER SOLUTION ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ 
FIXED TIME 

kit 30000 

 

 ΤΜΘΜΑ 58: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΟΛΩΣΛΜΕΤΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ  

Ροςότητα: (1) Ζνασ Αναλυτήσ 

1. Να ζχει το μικρότερο δυνατό όγκο και να είναι επιτραπζηιοσ 
2. Να ζχει  ταχφτθτα τουλάχιςτον 100 εξετάςεων τθν ϊρα 
3. Να ζχει τθν δυνατότθτα διεκπεραίωςθσ επειγόντων δειγμάτων χωρίσ τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ 

και χωρίσ να αφαιροφνται τα δείγματα  
4. Δειγματολιπτθ τουλάχιςτον 40 δειγμάτων με δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ και 

δειγματολθψίασ από ςωλθνάρια με bar code   
5. Ανάγνωςθ Barcode (Sample Tubes) ζωσ 18 ψθφία 
6. Να υπάρχει ψυκτικόσ κάλαμοσ ςτον αναλυτι για τα αντιδραςτιρια  
7. Να διακζτει ψυχόμενεσ κζςεισ και για Calibrators και Controls 
8. Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτομάτου ελζγχου περίςςειασ αντιγόνου. 
9. Να ελζγχει τθν ποιότθτα και ποςότθτα των αντιδραςτθρίων με αυτόματθ ειδοποίθςθ για τυχόν 

προβλιματα 
10. Να ανιχνεφει τθν ποςότθτα του δείγματοσ αυτόματα, να ειδοποιεί για τυχόν ζλλειψθ και να ζχει 

δυνατότθτα αυτόματθσ επαναραίωςθσ δείγματοσ. 
11. Να διακζτει ςφςτθμα ανίχνευςθσ κρόμβων ςτο δείγμα με ταυτόχρονθ απόφραξθ του ρφγχουσ 

δειγματολθψίασ 
12. Να διακζτει ςφςτθμα αυτοελζγχου των θλεκτρονικϊν μερϊν 
13. Να υπάρχει πλιρθσ ςυμβατότθτα των προςφερομζνων αντιδραςτθρίων και αναλωςίμων με τον 

αναλυτι θ οποία να αποδεικνφεται από ςχετικά ζγγραφα του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
14. Να υπάρχει θ δυνατότθτα αμφίδρομθσ LIS ςφνδεςθσ και να διακζτει πιςτοποίθςθ CE.  
15. Να εκτελεί τουσ προςδιοριςμοφσ των Heavy/Light Chains 

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ 
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ΡΕΛΓΑΦΘ PACKAGING ΤΕΣΤ/ ΕΤΟΣ 

LK016.OPT Optilite® Freelite® Kappa Free Kit kit 4800 

LK018.OPT Optilite® Freelite® Lambda Free Kit kit 4800 

NK621.OPT Optilite Hevylite IgG Kappa Kit kit 50 

NK622.OPT Optilite Hevylite IgG Lambda Kit kit 50 

NK623.OPT Optilite Hevylite IgA Kappa Kit kit 50 

NK624.OPT Optilite® Hevylite® IgA Lambda kit 50 

NK625.OPT Optilite® Hevylite® IgM Kappa kit 50 

NK626.OPT Optilite® Hevylite® IgM Lambda kit 50 

 

Β2 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ  ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ   

 

 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΑΝΤΛΟΩΝ ΧΩΛΣ ΣΥΝΟΔΟ  

ΤΜΘΜΑ 
Είδοσ Pkg 

Αριθμόσ 
εξετάςεων 

59 ΑΝΤΛ HUMAN C1q RABBIT  (Turb/Neph)  fl 120 

60 ANTI HUMAN IgD SERUM RABBIT  (Turb/Neph) fl 240 

61 
ΕΤΘΣΛΟ ΣΧΘΜΑ ΡΟΛΟΤΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΛΑ MONOCLONAL PROTEIN 
IDENTIFICATION (6 παραδόςεισ) 

kit  6 

62 
Immunology Control για μζτρθςθ Ρρωτεϊνϊν με βακμονόμθςθ 
πολλαπλϊν αναλυτϊν 

Kit  360 

 

Γ. ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΛΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑΣ 

Γ1. ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

 ΤΜΘΜΑ 63: ΣΥΣΤΘΜΑ PCR ΡΑΓΜΑΤΛΚΟΥ ΧΟΝΟΥ (REAL-TIMEPCR)  

             ΡΟΣΟΤΘΣ: ΕΝΑΣ (1) ΑΝΑΛΥΤΘΣ 
 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ  

 Να είναι ανοιχτι πλατφόρμα PCR πραγματικοφ χρόνου (Real Time PCR) 

 Να βαςίηεται ςτθν Χθμεία TaqMan 

 Το ςφςτθμα να δζχεται ζωσ και 96 αντιδράςεισ και όγκο δείγματοσ 10-80μL.  

 Να διακζτει κερμικό block με 96 εμβακφνςεισ (wells)  

 Να διακζτει peltier-based ςφςτθμα κερμοκυκλοποιθτι. 

 Να δζχεται διάφορα πλαςτικά αναλϊςιμα: μικροπλάκεσ 96wells με οπτικό φιλμ, strips 8wells - 0.2 
ml με οπτικά καπάκια και μεμονωμζνα ςωλθνάρια 0.2 ml με οπτικά καπάκια.  

 Να επιτυγχάνει κερμοκραςιακό εφροσ 4°C-99°C± 1 και θ ακρίβεια ελζγχου να είναι ± 0.1°C.  

 Να ζχει βζλτιςτεσ κερμοκραςιακζσ και χρονικζσ αυξιςεισ ανά κφκλο, ϊςτε να μπορεί να εκτελζςει 
το πρόγραμμα κερμοκυκλοποίθςθσ, ςφμφωνα με το πρωτόκολλο του καταςκευαςτι των 
προςφερομζνων αντιδραςτθρίων.  

 Να διακζτει διακζςιμα φίλτρα για όλεσ τισ κοινζσ χρωςτικζσ που χρθςιμοποιοφνται για 
αντιδράςεισ PCR πραγματικοφ χρόνου(Real Time PCR). 
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 Να παρζχονται εγκατεςτθμζνα όςα φίλτρα είναι απαραίτθτα για να πραγματοποιθκεί θ ηθτοφμενθ 
ανάλυςθ και τα οποία να ζχουν φαςματικό εφροσ από 470 nm ζωσ 670 nm περίπου. 

 Να ζχει εγγφθςθ των οπτικϊν ςυςτθμάτων για 10 ζτθ. 

 Να ςυνοδεφεται απόΘλεκτρονικό Υπολογιςτι, πλθκτρολόγιο, ποντίκι, οκόνθ καιBarcodeReader. 

 Να διακζτει τα αντίςτοιχα λογιςμικά. 

 Να είναι δυνατι θ αποκικευςθ των πρωτοκόλλων και των αποτελεςμάτων των μετριςεων. 

 Να είναι δυνατι θ εκτφπωςθ των αποτελεςμάτων. 

 Τα αποτελζςματα να μποροφν να αποκθκευκοφν ςε μορφι MSEXCEL ι CSV. 

 Να είναι ςχεδιαςμζνο να αξιολογεί ποικίλεσ εφαρμογζσ απόλυτθσ και ςχετικισ ποςοτικοποίθςθσ 
(προαιρετικά).  

 Λειτουργία υπό τάςθ δικτφου 220V/50Hz. Nα προςφερκεί, με αυτόνομθ ςυςκευι αδιάλειπτθσ 
παροχισ ιςχφοσ (UPS). 

Ρεριγραφή 
Αντιδραςτηρίου 

Αριθμόσ kit Test/kit Test/ζτοσ 

1. Kit για HLA-A/ B/Cw/ 
DR/ DQ (Low Resolution) 

με Real-Time PCR 
7 10 70 

2. Kit για HLA-A/B/Cw   
(Low Resolution)                      
με Real-Time PCR 

1 10 10 

3. Kit για HLA-DR/DQ                                   
(Low Resolution)                       
με Real-Time PCR 

1 10 10 

4. Kit για HLA-B                                           
(Low Resolution)                         
με Real-Time PCR 

20 20 400 

 

 

 ΤΜΘΜΑ 64: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΡΟΜΟΝΩΣΘΣ  ΝΟΥΚΛΕΛΝΛΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA/RNA).   

ΡΟΣΟΤΘΣ: ΔΥΟ (2) ΑΝΑΛΥΤΕΣ 
 

Γενικά Χαρακτηριςτικά: 

 Σφγχρονθσ τεχνολογίασ, εφχρθςτο, ςτερεάσ και ανκεκτικισ καταςκευισ. 

 Να υπόκειται ςτουσ Ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ, λειτουργίασ και αξιοπιςτίασ, 
οι οποίοι και κα πιςτοποιοφνται. 

 Λειτουργία υπό τάςθ δικτφου 220V/50Hz. Nα προςφερκεί, με αυτόνομθ ςυςκευι αδιάλειπτθσ 
παροχισ ιςχφοσ (UPS). 

 Να αναφερκεί θ μζγιςτθ καταναλιςκόμενθ ιςχφσ. 

 Οι ηθτοφμενεσ επιδόςεισ, αποδόςεισ και δυνατότθτεσ των αναλυτϊν που κα προςφερκοφν, να 
πιςτοποιοφνται με φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

 Να βαςίηεται ςτθν τεχνολογία των μαγνθτικϊν ςφαιριδίων. 

 Ραραγωγικότθτα  των 12 δειγμάτων ανά κφκλο εργαςίασ (RUN) και ςε χρόνο 30-40 min 

 Να απομονϊνει DNA,  RNA και ιικά νουκλεϊνικά οξζα από πλιρεσ αίμα, κατεψυγμζνο αίμα, κακϊσ 
επίςθσ και από άλλα βιολογικά υλικά (swab, buffy coat, ιςτόσ, κφτταρα, ορόσ, πλάςμα). Να γίνει 
πλιρθσ αναφορά υλικϊν από τα οποία δφναται να γίνει απομόνωςθ νουκλεϊνικϊν οξζων. 

 Να είναι δυνατι θ απομόνωςθ DNA από ολικό αίμα οποιουδιποτεεφρουσ αρχικοφ όγκου μεταξφ των 
100μl ζωσ 500μl.   
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Θ τελικι απόδοςθ DNA να είναι τουλάχιςτον 2-5μg ανά 100μl αρχικοφ όγκου ολικοφ αίματοσ ι 
εναλλακτικά να ζχει 35-50 ng/μl ςτον τελικό όγκο ζκλουςθσ. 

 Ρλιρθσ αυτοματοποίθςθ, χωρίσ καμία προεργαςία του προσ εξζταςθ δείγματοσ όςον αφορά το ολικό 
αίμα. 

 Κατάλλθλθ ςυςκευαςία των προσ χριςθ αντιδραςτθρίων, τα οποία κα είναι ζτοιμα προσ χριςθ και 
προδιανεμθμζνα ςε ειδικζσ καςςζτεσ, ζτςι ϊςτε να μθν  απαιτείται παρζμβαςθ του χριςτθ.   

 Θ ςχεδίαςθ του και το software, να επιτρζπουν τθν επεξεργαςία οςονδιποτε δειγμάτων κάτω του 
μεγίςτου, κατϋ επικυμία του χριςτθ, ακόμθ και ενόσ μεμονωμζνου δείγματοσ, χωρίσ κατανάλωςθ επί 
πλζον αντιδραςτθρίων. 

 Θ κακαρότθτα και θ ποςότθτα του τελικοφ προϊόντοσ DNA κα πρζπει να είναι θ μζγιςτθ δυνατι. Θ 

κακαρότθτα DNA να είναι τθσ τάξεωσ Α260/Α 280  1.7 

 Να διακζτει εγκατεςτθμζνθ λάμπα UV για επιπλζον προςταςία από τον κίνδυνο εμφάνιςθσ 
επιμολφνςεων. 

 Θ ηθτοφμενθ εξζταςθ και ο υπολογιςμόσ τθσ, όπωσ ζχει προαναφερκεί, να διεξάγεται εντελϊσ 
αυτόματα από τθν ειςαγωγι των δειγμάτων ζωσ και τθν τελικι ανάδειξθ των αποτελεςμάτων, δθλαδι 
τθν τελικι παραλαβι του νουκλεϊνικοφ οξζωσ προσ τυποποίθςθ. 

 Να διακζτει ενςωματωμζνο μικροχπολογιςτι (μζςω του οποίου κα γίνεται ο προγραμματιςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ), ζτςι ϊςτε να μθν απαιτείται θ χριςθ εξωτερικισ μονάδασ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

 Να είναι δυνατι μζςω του λογιςμικοφ θ καταχϊρθςθ και αποκικευςθ όλων των απαραιτιτων 
πλθροφοριϊν ενόσ run (κωδικόσ δείγματοσ ,κζςθ δείγματοσ, θμερομθνία, lot number kit…).  

 Να διακζτει κατάλλθλθ και ευδιάκριτθοκόνθ απεικόνιςθσ κατάςταςθ εργαςίασ, μθνυμάτωνκλπ. 

 Να διακζτει εργονομικό και ανκεκτικό ςτισ καταπονιςεισ πλθκτρολόγιο μεμβράνθσ. 

 Κα ιταν επικυμθτό να περιλαμβάνει πρόγραμμα αυτοδιάγνωςθσ και ανάδειξθσ δυςλειτουργιϊν- 
βλαβϊν. 

 Θ όλθ αρχιτεκτονικι του οργάνου να επιτρζπει τθν εφκολθ και ταχεία επζμβαςθ των τεχνικϊν ςε 
οποιοδιποτε τμιμα του. 

 Ο αναλυτισ κα παραδοκεί πλιρθσ με όλα τα απαραίτθτα πρωτόκολλα εργαςίασ προεγκατεςτθμζνα 
και μετά από λεπτομερι δοκιμι & ζλεγχο.  

 Θ ειςαγωγι και εγκατάςταςθ νζων πρωτοκόλλων να γίνεται είτε μζςω Θ/Υ είτε μζςω ειδικισ κάρτασ 
που ειςάγεται ςτο ςφςτθμα, με τον ευκολότερο & ταχφτερο δυνατό τρόπο και με τθν βοικεια ειδικά 
εκπαιδευμζνου Ατόμου τθσ Ρρομθκεφτριασ Εταιρείασ, το οποίο κα είναι διακζςιμο όποτε αυτό 
ηθτθκεί, ςε εργάςιμεσ μζρεσ & ϊρεσ. 

 Τζλοσ, πλεονεκτιματα αναλυτϊν, ςχετικά πάντα με το αντικείμενο και τον τόπο και χϊρο για τον 
οποίο και προορίηονται, να αναφερκοφν. 
 

Ρεριγραφή Αντιδραςτηρίου Αριθμόσ kit Test/kit Test/ζτοσ 

1. Kit για απομόνωςθ DNA από περιφερικό 

αίμα με αυτοματοποιθμζνθ μζκοδο * 
60 kits 48 2880 

2. Kit για απομόνωςθ DNA από παρειακό 

επίχριςμα (buccalswab) με  

αυτοματοποιθμζνθ μζκοδο 

2 kits 48 96 

3. Kit για απομόνωςθ RNA  από περιφερικό 

αίμα με αυτοματοποιθμζνθ μζκοδο 
1 kit 48 48 
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* Tα αντιδραςτιρια για  απομόνωςθ νουκλεϊνικϊν οξζων από περιφερικό αίμα να είναι πιςτοποιθμζνο για 

invitro διαγνωςτικι χριςθ (CE-IVD). Δεν απαιτείται για τθν απομόνωςθ από επίχριςμα παρειάσ. 

ΣΘΜΕΛΩΣΘ.Μετά την κατακφρωςη ςε μία Εταιρεία μιασ τεχνικήσ/προϊόντοσ που χρηςιμοποιείται για 

πρϊτη φορά ςτο  Eργαςτήριοκαι ςτα πλαίςια τησ Ριςτοποίηςησ EFIAccreditation, η Εταιρεία θα πρζπει 

να προςφζρει δωρεάν 30 τεςτ (ειδικότερα για αντιδραςτήρια για HLA τυποποίηςη 30 τεςτ ανά γενετικό 

τόπο), προκειμζνου να γίνει αξιολόγηςη (validation) τησ νζασ τεχνικήσ/προϊόντοσ, πριν εφαρμοςθεί 

ςτην κλινική πράξη. 

 ΤΜΘΜΑ 65: ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΜΛΚΟΣΦΑΛΛΔΛΩΝ (BEADARRAYS-
LUMINEX).   

ΡΟΣΟΤΘΣ: ΕΝΑΣ (1) ΑΝΑΛΥΤΘΣ 
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

 

 Να μετράει ςυγχρόνωσ 500  διαφορετικϊν φλουοροχρωμάτων  ςφαιρίδια (μαγνθτικά και μθ 
μαγνθτικά ) ςε ζνα  ςωλθνάριο ι πθγαδάκι (well). 

 Να ζχει τθν ικανότθτα να διακρίνει  500 διαφορετικά ςφαιρίδια. 

 Να αναγνωρίηει και να μετράει  διαφορετικζσ φκορίηουςεσ ουςίεσ που είναι ςυνδεδεμζνεσ ςε 
κάκε ςφαιρίδιο. 

 Να διακζτει ςφςτθμα optics ωσ εξισ: 
Classification Laser Excitation        638 nm  
Reporter Laser Excitation               532 nm  
Reporter Detector                           565 nm - 585 nm    

 Να διακζτει πλατφόρμα, θ οποία να δζχεται για μζτρθςθ πλάκασ  96 ι 384 δειγμάτων  κάκε 
φορά. 

 Να ςυνοδεφεται από υπολογιςτι. 

 Να είναι τελείωσ κλειςτό ςφςτθμα για τθν αποφυγι επαφισ με μολυςμζνο υλικό 

 Να διακζτει αντλία διαχείριςθσ υγροφ εκπλφςεων (sheathfluid).  

 Να διακζτει εξωτερικό δοχείο ςυλλογισ χρθςιμοποιθμζνων υγρϊν.  

 Να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο Software.   

 Να ςυνδζεται με αμφίδρομθ επικοινωνία ςε πλθροφοριακό ςφςτθμα. 
 

Ρεριγραφή Αντιδραςτηρίου Συςκευαςία 
Αρ. 
test 

1. HLA-A* Reverse SSO-High Resolutionμεαναλυτιροισ- (Luminex)
(*)

 kit 200 

2. HLA-B* Reverse SSO-High Resolution μεαναλυτιροισ (Luminex)
(*)

 kit 200 

3. HLA-Cw* Reverse SSO-High Resolution μεαναλυτιροισ (Luminex)
(*)

 kit 200 

4. HLA-DRB1* Reverse SSO-High Resolution μεαναλυτιροισ (Luminex)
(*)

 kit 100 

5. HLA-DQB1* Reverse SSO-High Resolution μεαναλυτιροισ (Luminex) kit 100 

6. HLA-DPB1* Reverse SSO-High Resolutionμεαναλυτιροισ (Luminex) kit 100 

7. Ανίχνευςθκυτταροτοξικϊνanti-HLA (I&ΛI) καιanti-MICA 
absμεαναλυτιροισ (Luminex) 

kit 200 

8. Ταυτοποίθςθ κυτταροτοξικϊν  αντι-HLA Τάξθσ Λ abs με αναλυτιροισ 
(Luminex) 

kit 50 

9. Ταυτοποίθςθ κυτταροτοξικϊν  αντι-HLA Τάξθσ ΛI abs με αναλυτιροισ 
(Luminex) 

kit 50 
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10. Ταυτοποίθςθκυτταροτοξικϊν Abs τάξθσ I (single antigen) 
μεαναλυτιροισ(Luminex)

(*)
 

kit 50 

11.Ταυτοποίθςθκυτταροτοξικϊν Abs τάξθσ II (single antigen) 
μεαναλυτιροισ(Luminex)

(*)
 

kit 50 

12. ΣυμπλθρωματικόkitγιαταυτοποίθςθκυτταροτοξικϊνAbsτάξθσI 
(singleantigen) μεαναλυτιροισ (Luminex)

(*)
 

kit 25 

13. ΣυμπλθρωματικόkitγιαταυτοποίθςθκυτταροτοξικϊνAbsτάξθσIΛ 
(singleantigen) μεαναλυτιροισ (Luminex)

(*)
 

kit 25 

14. Ανίχνευςθκυτταροτοξικϊν               anti-HLA (I&ΛI) και                               
anti-HNA (1, 2, 3, 4 &5)  μεαναλυτιροισ (Luminex) 

kit 100 

15. Ταυτοποίθςθ αντι-MICA abs με αναλυτιροισ (Luminex) kit 25 

16. Ανίχνευςθκαιταυτοποίθςθ                non-HLA Abs (single antigen) 
μεαναλυτιροισ(Luminex) 

kit 25 

17. Ρροςδιοριςμόσ κυτταροτοξικϊν Abs ςυνδζοντα το C1q (ςε 
ςυνδυαςμό με single-antigenkit) με αναλυτιροισLuminex 

kit 25 

18. C1qκετικόσ μάρτυρασ (τάξθσ Λ) fl 20 

19. C1qκετικόσ μάρτυρασ (τάξθσ ΛI) fl 20 

20. C1q αρνθτικόσ μάρτυρασ fl 20 

21. Αντιδραςτιριο για προςρρόφθςθ μθ ειδικϊν αντιςωμάτων κατά τθν 
ανίχνευςθ και ταυτοποίθςθ κυτταροτοξικϊν Abs με Luminex 

fl 25 

22. IgG-PE Conjugate για  τθν ανίχνευςθ και ταυτοποίθςθ 
κυτταροτοξικϊν Abs με Luminex 

fl 1000 

23. Αρνθτικόσ μάρτυρασ  για τθν ανίχνευςθ και ταυτοποίθςθ 
κυτταροτοξικϊν Abs με Luminex 

fl 20 

24. Anti-IgM ανοςοςφαιρίνθ για ανίχνευςθ και ταυτοποίθςθ                  
anti-IgMabs 

fl 1000 

25. IgMpositivebeadsγια ανίχνευςθκαιταυτοποίθςθanti-IgMabs fl 25 

26. MICAReverse SSO-Low Resolution μεαναλυτιροισ- (Luminex) kit 40 

27. Χρωςτικι SAPE ςυμβατι με τεχνικι ReverseSSO με αναλυτι ροισ- 
(Luminex) 

fl 1000 

28. Υγρό ζκπλυςθσ για SheathFluid 20x για αναλυτιροισ(Luminex) Bt (5lit) 12 

29. Verification kit γιααναλυτιροισ (Luminex)- 500 beads  3D kit 25 

30. Calibration kit γιααναλυτιροισ (Luminex)-500 beads  3D kit 25 

ΣΘΜ 1:Τα αντιδραςτήρια που ςημειϊνονται με (*) είναι απαραίτητο να φζρουν 100-500 
ανοςομαγνητικά ςφαιρίδια (Beads),με ςκοπό την αφξηςη τησ διακριτικήσ ικανότητασ τησ τεχνικήσ 
(HLAHigh-Resolution τυποποίηςη και ταυτοποίηςη κυτταροτοξικϊν αντιςωμάτων με single-antigen), το 
οποίο κρίνεται αναγκαίο για τη βελτίωςη των αποτελεςμάτων, που χρηςιμοποφνται ςτισ 
μεταμοςχεφςεισ ιςτϊν και οργάνων.  
ΣΘΜ 2: Στα πλαίςια τησ Ριςτοποίηςησ EFIAccreditation, η Εταιρεία θα πρζπει να προςφζρει δωρεάν 30 
τεςτ (ειδικϊτερα για αντιδραςτήρια για HLA τυποποίηςη 30 τεςτ ανά γενετικό τόπο), προκειμζνου να 
γίνει αξιολόγηςη (validation) τησ νζασ τεχνικήσ/προϊόντοσ, πριν εφαρμοςθεί ςτην κλινική πράξη. 
 

Γ2. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

  ΧΘΜΛΚΑ-ΒΛΟΛΟΓΛΚΑ ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ. 

ΤΜΘΜΑ Είδοσ Pkg Ετήςια προβ. 
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66 EDTA DISODIUM SALT 500 g/fl 2 

67 EDTA TETRASODIUM SALT (PA) 500 gr/fl 2 

68 FICOLL 400 25 g/fl 2 

69 PARAFORMALDEHYDE GPR (PA) 500 g/fl 1 

70 PHOSPHATE BUFFERED SALINE PH 7.2 POWER φάκελλοσ για 1 lit 700 

71 SODIUM AZIDE (NaN3) (PA) 250 g/fl 5 

72 SODIUM CITRATE (PA) 500 g/fl 2 

73 SODIUM CHLORIDE 1 kg/fl 1 

74 MINERAL Oil, light, ΓΛΑ PCR (d=0.84 g/mL) 500 mL/fl 5 

75 Test strips για πεχαμζτρθςθ με εφροσ Θ 7-14 100 strips/kit 1 

76 Test strips για πεχαμζτρθςθ με εφροσ PH 4,5-10 100 strips/kit 1 

    
ΧΘΜΛΚΑ-ΒΛΟΛΟΓΛΚΑ ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ 

 
722 

 

  ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ HLA ΟΟΛΟΓΛΚΑ. 

ΤΜΘΜΑ Είδοσ Pkg Ετήςια προβ. 

77 IgM control για CDC fl 1 

78 HLA positive control ( HLA class I) για CDC fl 5 

79 HLA negative control για CDC fl 5 

80 HLA  positive control  (HLA class II) για CDC fl 5 

81 Δίςκοι για τιτλοποίθςθ του ςυμπλθρϊματοσ για HLA-
A,B,Cw τυποποίθςθ 

kit 1 

82 Δίςκοι για τιτλοποίθςθ του ςυμπλθρϊματοσ για HLA-DR,DQ 
τυποποίθςθ 

kit 1 

83 Δίςκοι με αντιοροφσ για   HLA-A,B,Cw τυποποίθςθ των 144 
κζςεων 

kit 100 

84 Δίςκοι με αντιοροφσ για   HLA-A,B,Cw τυποποίςθ των 2X72  
κζςεων 

kit 100 

85 RABBIT COMPLEMENT LYOPH για CDC  (class I) fl 150 

86 RABBIT COMPLEMENT LYOPH για CDC  (class II) fl 100 

87 ΑΝΟΣΟΜΑΓΝΘΤΛΚΑ ΣΦΑΛΛΔΛΑ ΑΝΤΛ HLA CLASS I fl 12 

88 ΑΝΟΣΟΜΑΓΝΘΤΛΚΑ ΣΦΑΛΛΔΛΑ ΑΝΤΛ HLA CLASS  II fl 8 

89 FOETAL CALF SERUM fl 4 

90 Μίγμα χρωςτικϊν acridine orange/ethidium bromide, 
ζτοιμο προσ χριςθ 

fl 1 

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ HLA 
 

493 

 

 ΤΥΡΟΡΟΛΘΣΘ HLA ΚΑΛ ΑΛΛΟΓΟΝΛΔΛΩΝ ΜΕ ΜΟΛΑΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ. 

ΤΜΘΜΑ Είδοσ Pkg Ετήςια προβ.(tests) 

91 A (SSP) kit 100 

92 A1 (SSP kit 48 

93 A2 (SSP) kit 130 

94 A3 (SSP) kit 24 
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95 A11(SSP) kit 24 

96 A23(SSP) kit 6 

97 A24(SSP) kit 96 

98 A25 (SSP) kit 6 

99 A26 (SSP) kit 24 

100 A29 (SSP) kit 12 

101 A30 (SSP) kit 12 

102 A31 (SSP) kit 12 

103 A32 (SSP) kit 24 

104 A33 (SSP) kit 12 

105 A34(SSP) kit 6 

106 A36 (SSP) kit 6 

107 A66 (SSP) kit 6 

108 A68(SSP) kit 32 

109 A69 (SSP) kit 6 

110 A74 (SSP) kit 6 

111 A80 (SSP) kit 6 

112 B (SSP) kit 340 

113 B7 (SSP) kit 24 

114 B8 (SSP) kit 4 

115 B13 (SSP) kit 48 

116 B14 (SSP) kit 12 

117 B15 (SSP) kit 12 

118 B18 (SSP) kit 72 

119 B27 (SSP) kit 8 

120 Β35 (SSP) kit 72 

121 B37(SSP) kit 6 

122 B38 (SSP) kit 24 

123 B39 (SSP) kit 4 

124 B40 (SSP) kit 24 

125 B41(SSP) kit 6 

126 B42 (SSP) kit 6 

127 B44 (SSP) kit 72 

128 B45(SSP) kit 6 

129 B46 (SSP) kit 6 

130 B47 (SSP) kit 6 

131 B48(SSP) kit 6 

132 B49(SSP) kit 12 





 

Σελίδα 89 

133 B50(SSP) kit 6 

134 B51 (SSP) kit 96 

135 B52 (SSP) kit 6 

136 B53(SSP) kit 6 

137 B54 (SSP) kit 6 

138 B55 (SSP) kit 12 

139 B56 (SSP) kit 6 

140 B57 (SSP) kit 12 

141 B58 (SSP) kit 6 

142 B67(SSP) kit 6 

143 B78(SSP) kit 6 

144 B81(SSP) kit 6 

145 B82(SSP) kit 6 

146 Cw (SSP) kit 120 

147 Cw*01 (SSP) kit 12 

148 Cw*02 (SSP) kit 36 

149 Cw*03(SSP) kit 24 

150 Cw*04 (SSP) kit 96 

151 Cw*05 (SSP) kit 12 

152 Cw*06 (SSP) kit 36 

153 Cw*07 (SSP) kit 72 

154 Cw*08 (SSP) kit 12 

155 Cw*12 (SSP) kit 72 

156 Cw*14 (SSP) kit 18 

157 Cw*15 (SSP) kit 12 

158 Cw*16 (SSP) kit 12 

159 Cw*17 (SSP) kit 6 

160 Cw*18 (SSP) kit 6 

161 CLASS I (SSP) kit 1 

162 DPA (SSP) kit 6 

163 DPB1 (SSP) kit 700 

164 DQA1 (SSP) kit 150 

165 DQB1 HIGH RESOLUTION (SSP) kit 100 

166 DQB1 -LOW RESOLUTION ( SSP) kit 50 

167 DQB1*02(SSP) kit 48 

168 DQB1*03(SSP) kit 80 

169 DQB1*04(SSP) kit 12 

170 DQB1*05(SSP) kit 120 
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171 DQB1*06(SSP) kit 72 

172 DRB1 -LOW RESOLUTION ( SSP) kit 48 

173 DRB1 /DQB1 LOW RESOLUTION (SSP) kit 100 

174 DRB1* High resolution (SSP) kit 100 

175 DRB1*01 (SSP) kit 18 

176 DRB1*03 (SSP) kit 72 

177 DRB1*04 (SSP) kit 48 

178 DRB1*07 (SSP) kit 48 

179 DRB1*08 (SSP) kit 6 

180 DRB1*09 (SSP) kit 6 

181 DRB1*10 (SSP) kit 12 

182 DRB1*11 (SSP) kit 150 

183 DRB1*12 (SSP) kit 12 

184 DRB1*13 (SSP) kit 48 

185 DRB1*14 (SSP) kit 32 

186 DRB1*15 (SSP) kit 72 

187 DRB1*16 (SSP) kit 72 

188 DRB3 (SSP) kit 4 

189 DRB4 (SSP) kit 4 

190 DRB5 (SSP) kit 4 

191 HLA-A* High Resolution (SSP) kit 100 

192 HLA-B* High Resolution (SSP) kit 100 

193 HLA-C* High Resolution (SSP) kit 100 

194 AGAROSE, LOW EEO 500 g/BT 40 

195 DNTPs set (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) (pH 7) των 
100mΜ, PCR Grade 

100 ml/fl 1 

196 DNA MARKER (50-800 bp) 100 μg/fl 1 

197 DNA MARKER (100-1500bp) 50 μg/fl 10 

198 ΣΥΝΚΕΤΛΚΑ ΟΛΛΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΛΔΛΑ, 15-40 ΒΑΣΕΩΝ 
 

3 

199 HLA Wipe test kit 1 

200 TAQ DNA POLYMERASE. 500 U/fl 300 

201 GEL RED DROPPER BOTTLE 5ML fl 5 ml 200 

202 BORIC ACID CRYST (MB grade) 1 kg/fl 2 

203 PARAFINE LIQUIDE (PA) 1 lit/fl 2 

204 TRIS BASE 500 g/fl 2 

205 TRIS HYDROCHLORIDE 500 g/fl 1 

206 TRITON X100 500 ml/fl 1 

207 ETHYLENE DDIAMINETETRACETIC ACID (EDTA) 500 g/fl 2 

208 Ρροςδιοριςμόσ γονιδιακϊν αναδιατάξεων TCR 
υποδοχζα (β-αλυςίδα) 

kit 1 
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209 Ρροςδιοριςμόσ γονιδιακϊν αναδιατάξεων TCR 
υποδοχζα (γ-αλυςίδα) 

kit 20 

210 Ρροςδιοριςμόσ γονιδιακϊν αναδιατάξεων βαριάσ 
αλυςίδασ ανοςοςφαιρινϊν (ΛγΘ) 

kit 1 

211 Acrylamide sol (40%) Mol, Biol, Grade 500ml fl 1 

212 AMMONIUM PERSULFATE 500 g/fl 1 

213 TEMED 50 mL/fl 1 

214 ΔΛΑΛΥΜΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ Rnase ΚΑΛ DNA 
ΑΡΠ ΓΥΑΝΛΝΑ Ι ΡΛΑΣΤΛΚΑ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ 

500 g/fl 1 

215 TWEEN 20 500 ml/fl 1 

216 

HLA-A, B, C, DRB1, DQB1, DQA1, DPB1 Multiplex 
(Μετά τθν ενίςχυςθ με PCR, θ προετοιμαςία τθσ 
βιβλιοκικθσ να γίνεται ςτο ίδιο ςωλθνάριο για 

όλουσ τουσ γενετικοφσ τόπουσ ανά αςκενι). Τα kit 
να προςφεροφν με όλα τα ςυνοδά αντιδραςτιρια, 

αναλϊςιμα και μικροςυςκευζσ για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ 

kit 600 

217 

HLA-A, B, C, DRB1 ,DRB3, DRB4, DRB5, DQB1, 
DQA1, DPB1, DPA1  Multiplex (Μετά τθν ενίςχυςθ 

με PCR, θ προετοιμαςία τθσ βιβλιοκικθσ να γίνεται 
ςτο ίδιο ςωλθνάριο για όλουσ τουσ γενετικοφσ 

τόπουσ ανά αςκενι). Με όλα τα ςυνοδά 
αντιδραςτιρια, αναλϊςιμα και μικροςυςκευζσ για 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ 

kit 2 

218 MiSeq Reagent Micro Kit, v2 (300 cycles) 
 κατάλλθλο για το  MiSeq του οίκου Illumina 

kit 25 

219 MiSeq Reagent Standard Kit, v2 (300 cycles)  
κατάλλθλο για το  MiSeq του οίκου Illumina 

kit 2 

220 Illumina PhiX contol kit 1 

221 Ταυτοποίθςθ αλλογονιδίων με NGS kit 10 

  
5822 

 

 ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΑΤΟΤΘΤΑΣ-ΓΟΝΛΚΟΤΘΤΑΣ. 

ΤΜΘΜΑ Είδοσ Pkg Ετήςια προβ.(tests) 

222 Gen Analyzer 10 x Running Buffer with EDTA 25ml fl 25 ml 2 

223 Gen Scan TM-600 Liz Size Standard fl 100μl 1 

224 Ζλεγχοσ πατρότθτασ με χριςθ γενετικϊν τόπων STRs kit 100 tests 1 

225 3130 POP-4 TM Performance optimized polymer 7ml fl 7 ml 2 

226 Hi-Di Formamide BT 1 

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΑΤΟΤΘΤΑΣ-ΓΟΝΛΚΟΤΘΤΑΣ 
 

7 

 

Δ. ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΛΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑΣ 

Δ1. ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

 ΤΜΘΜΑ 227: ΚΥΤΤΑΟΜΕΤΘΤΘΣ ΟΘΣ ΜΕ ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΕΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΓΛΑ ΑΝΑΛΥΣΘ 
ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ, PNH, HIV. 

ΡΟΣΟΤΘΣ : ΕΝΑΣ (1) ΑΝΑΛΥΤΘΣ 
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Α. ΓΕΝΛΚΑ 

Κυτταρομετρθτισ ροισ Νζασ Γενιάσ με χαρακτθριςτικά τελευταίασ τεχνολογίασ ϊςτε να καλφπτει τισ 
τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ για τθν μζτρθςθ και ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν των κυττάρων και 
των ςωματιδίων, με βάςθ τθ ςκζδαςθ του φωτόσ και τθν εκπομπι φκοριςμοφ από τα ςωματίδια. 
Να περιλαμβάνει: 
 Κυτταρομετρθτι ροισ Επόμενθσ Γενιάσ 
 Στακμό εργαςίασ (Θ/Υ με εγκατεςτθμζνο πρόγραμμα ανάλυςθσ) ςυνδεδεμζνο με τoν 

κυτταρομετρθτι ροισ και με ζγχρωμο εκτυπωτι 

Β. ΤΕΧΝΛΚΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

 
ΚΥΤΤΑΟΜΕΤΘΤΘΣ ΟΘΣ 

1. Σφγχρονθσι τελευταίασ τεχνολογίασ 
Να αναφερκεί θ θμερομθνία καταςκευισ του 
ςυςτιματοσ και θχρονολογία πρϊτθσ κυκλοφορίασ. 

2. Διαςτάςεισ (ΜxΡxΥ,ςεcm) Να αναφερκοφν. 
3. Βάροσ (ςε kgr) Να αναφερκεί. 
4. εφμα λειτουργίασ 230V,50Hz. 

5. Το ςφςτθμα 
Να βαςίηεται ςτθν τεχνολογία υδροδυναμικισ 
εςτίαςθσ μζςωυγροφ περιροισ και όχι μζςω 
υπεριχων. 

6. Ανάλυςθ ≥25.000 κφτταρα ανά δευτερόλεπτο. 

 
7. 

 
Ταχφτθτα ροισ 

Να διακζτει τθν δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ταχφτθτασ 
ροισ. Να αναφερκεί θ μζγιςτθ και θ ελάχιςτθ 
ταχφτθτα ροισ του 
δείγματοσ. 

8. 
Ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ όγκοσ 
δείγματοσπου μπορεί να μετρθκεί 
(deadvolume) 

≤30μl Να αναφερκεί. 

9. Να διακζτει ψθφιακι θλεκτρονικι 
ανάλυςθ 

Ναι. 

 
10. 

Δοχεία των λειτουργικϊν 
υγρϊν του οργάνου 

Τουλάχιςτον 5 λίτρων,για το δοχείο περιροισ και το 
δοχείο των αποβλιτων, εξαςφαλίηοντασ τθν 
απρόςκοπτθ εκτζλεςθ των 
εξετάςεων. 

11. 
Σφςτθμα αυτόματθσ προετοιμαςίασ 
δείγματοσ λφςθσ ερυκρϊν 
αιμοςφαιρίων 

Ναι ςε περίπτωςθ αφξθςθσ τθσ ρουτίνασ. 

 
12. 

 
Κακαριςμόσ 

α) Ναι τόςο κατά τθν εκκίνθςθ όςο και κατά τον 
τερματιςμόλειτουργίασ. Να αναφερκεί ο τρόποσ. 
β) Το ποςοςτό επιμόλυνςθσ να είναι ≤0,1%. 

13. Αςφάλεια 
Να αναφερκοφν με παραπομπζσ ςτα φυλλάδια οι 
μθχανιςμοίαςφαλείασ για τθν προςταςία του χριςτθ. 

Γ ΟΡΤΛΚΘ ΔΛΕΓΕΣΘ  

 

1. 

Να διακζτει ςφγχρονθ οπτικι 
τεχνολογία για τθν ελαχιςτοποίθςθ 
τθσ διάχυςθσ τθσ 
ακτινοβολίασ τθσ δζςμθσ φωτόσ 
(laser) μζχρι 
τθν κυψελίδα ροισ. 

 

Ναι, να γίνει αναλυτικι αναφορά. 

 
2. 

 
Κυψελίδα ροισ 

 
Να αναφερκεί ο τφποσ τθσ κακϊσ και το υλικό 
καταςκευισ τθσ. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

α) ≥3 μονοχρωματικζσ πθγζσ φωτόσ laser. Να 
διακζτει μπλζ ςτα 488nm περίπου, κόκκινο ςτα 
635nm περίπου και βιολετί ςτα 405nm περίπου. 
Να γίνει αναλυτικι αναφορά τουχρωματικοφ 
φάςματοσ, τθσ ςυχνότθτασ εκπομπισ και τθσ 
ιςχφοσ. Να αναφερκεί θ τεχνολογία τουσ. 
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3. Ρθγζσ φωτόσ (Laser) 
β) Αερόψυκτεσ και να μθν απαιτείται ευκυγράμμιςθ 
από το 

χειριςτι. 
γ) Καλυμμζνεσ ςτο ςφςτθμα για προςταςία του 
χειριςτι από τθνακτινοβολία. 
δ) Να κατατεκεί ςχεδιάγραμμα που να 

περιγράφει αναλυτικά τθν διάταξθ των laser 
και των PMTs κακϊσ επίςθσ και 
ταχαρακτθριςτικά τουσ. 

 
4. 

 
Ανίχνευςθ χρωμάτων 

Τουλάχιςτον 10 φκοριςμοφσ ταυτόχρονα. Να 
αναφερκοφν τα φκοριοχρϊματα τα οποία 
διεγείρονται από κάκε laser. Καεκτιμθκεί θ 
δυνατότθτα αναβάκμιςθσ ςτουσ 12 
φκοριςμοφσ.Να 
αναφερκεί ο αρικμόσ των ανιχνευτϊν. 

5. 
Ταχφτθτα λιψθσ και επεξεργαςίασ 
δείγματοσ Να γίνει αναλυτικι αναφορά. 

6. Ευαιςκθςία 
Να αναφερκεί θ ευαιςκθςία του FITC και του PE θ 
οποία να 
είναι τουλάχιςτον ≤ 107 MESF 

7. Διαχωριςμόσ ςωματιδίων από το 
κόρυβο 

Ναι διαμζτρου τουλάχιςτον 0,4μm. 

8. Οπτικι απεικόνιςθ 
Ναι ακόμα και των 
αςκενϊν ςθμάτων φκοριςμοφ. 

 
9. 

 
Φίλτρα 

α) Ναι, κατάλλθλα τοποκετθμζνα για τθν 
ελαχιςτοποίθςθ 
απϊλειασ ακτινοβολίασ. Να γίνει αναλυτικι αναφορά. 
β) Κα εκτιμθκεί να μποροφν να αλλαχκοφν 

 
 

10. 1 

 
 

Κακαριςμόσ 

Ναι με αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία: 
α) Κατά τθν εκκίνθςθ και τον τερματιςμό 
λειτουργίασ.Κα 

εκτιμθκεί ο αυτόματοσ προγραμματιςμόσ του 
κακαριςμοφ. 

β) Ναι με επιλογι του χειριςτι. 
γ) Επιμόλυνςθ ≤0,1%. Να αναφερκεί το ποςοςτό (%) 
τθσ 

επιμόλυνςθσ. 

Δ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

1. 

 

Δεδομζνα ανίχνευςθσ καναλιϊν 

α) υκμόσ δυναμικοφ εφρουσ τουλάχιςτον≥18bits. Να 
αναφερκεί ο αρικμόσ των καναλιϊν. 

β) Το εφροσ τθσ απεικόνιςθσ να καλφπτει τουλάχιςτον 
5 

λογαρικμικζσ κλίμακεσ για όλεσ τισ παραμζτρουσ. 
 

2. 

 

Επεξεργαςία παλμοφ 

Να μετρά: 
α) Φψοσ, πλάτοσ και για κάκε παράμετρο. 
β) Χρόνο ςε ςυςχετιςμό με άλλεσ παραμζτρουσ για 
κινθτικάπειράματα ι άλλεσ εφαρμογζσ. 

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

Ουδόσ 

α) Να μπορεί να οριςτεί για οποιαδιποτε παράμετρο 
από 

οποιαδιποτε ακτίνα φωτόσ (laser). 
β) Να αναφερκεί ο τρόποσ, ανάλογα με το 

πρωτόκολλο, με τον οποίο ορίηεται το κατϊφλι 
ανίχνευςθσ ςθμάτων(trigger/threshold), για 
οποιαδιποτε παράμετρο (ςκζδαςθσ ι 
φκοριςμοφ) ι/και οποιοςδιποτε λογικό 
ςυνδυαςμό αυτϊν. Να αναφερκεί οποιοδιποτε 
επιπλζον 
χαρακτθριςτικό του λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με το 
κατϊφλι 
ανίχνευςθσ ςθμάτων. 

  α) Αυτόματθ αντιςτάκμιςθ τθσ χρωματικισ 
αλλθλοεπικάλυψθσγια οποιοδιποτε ςυνδυαςμό 
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4. φκμιςθ και ζλεγχοσ αντιςτάκμιςθσ 
φκοριηουςϊν ουςιϊν 

β) Χειροκίνθτθαντιςτάκμιςθ τθσ χρωματικισ 
αλλθλοεπικάλυψθσγια οποιοδιποτε ςυνδυαςμό 
φκοριηουςϊν ουςιϊν 

5. 
Αντιςτάκμιςθ τθσ χρωματικισ 
αλλθλεπικάλυψθσ Ναι θλεκτρονικά κατά τθν διάρκεια τθσ μζτρθςθσ 

(online) 
Ε ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΔΕΛΓΜΑΤΟΣ 

 
 

1. 

 
 

Δειγματολιπτθσ ςωλθναρίων 

α) Να δοκεί δειγματολιπτθσ ςωλθναρίων. 
β) Να αναφερκεί ο αρικμόσ των κζςεων των 
ςωλθναρίων. 
γ) Να αναφερκοφν οι τρόποι ταυτοποίθςθσ των 
δειγμάτων προσ εξζταςθ από το λογιςμικό του 
αναλυτι ςε ςχζςθ με το δειγματολιπτθ. 
δ) Να διακζτει ςφςτθμα ανάδευςθσ των ςωλθναρίων . 

 
2. 

Σφςτθμα αυτόματθσ προετοιμαςίασ 
δείγματοσ (προγράμματα: λφςθσ- 
πλφςθσ 
/μθ πλφςθσ ερυκρϊν αιμοςφαιρίων) 

 
Ναι ςε περίπτωςθ αφξθςθσ τθσ ρουτίνασ. 

Η ΣΤΑΚΜΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 
 

1. 
 

Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ 
Ο αναλυτισ να ςυνοδεφεται από υπολογιςτι που κα 
προτείνει ο καταςκευαςτισ του. Να διακζτει μνιμθ 
RAM τουλάχιςτον 2GB,ςκλθρό δίςκο, γριγορο 
επεξεργαςτι. 

2. Οκόνθ ≥19ϋϋ. 
3. Εκτυπωτισ Να αναφερκεί θ ταχφτθτα του και να είναι ζγχρωμοσ. 
4. Ρλθκτρολόγιο και ποντίκι Ναι. 
5. Λειτουργικό πρόγραμμα Να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά του 
Θ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 

 
 
 

1. 

 
 
 

Μετριςεισ 

α) Το λογιςμικό πρόγραμμα του αναλυτι να 
διακζτει και αυτόματα προγράμματα για 
κλινικζσ εφαρμογζσπ.χ για τθν απόλυτθμζτρθςθ 
HIV με 6 φκοριοχρϊματα, λευχαιμίεσ 
καιλεμφϊματα, δείκτεσ ενεργοποίθςθσ, 
ποςοτικι μελζτθδειγμάτων, ςφαιριδομετρία, 
κυτταροκαλλιζργειεσ, ζτοιμα ςωλθνάρια τφπου 
Euroflow κλπ. 

β) Θ μζτρθςθ του απόλυτου αρικμοφ να γίνεται με 
πρότυπαςφαιρίδια και όχι βάςει ογκομετρικισ 
μεκόδου. 

2. 
Δυνατότθτα δθμιουργίασ 
πρωτοκόλλων μεπροκακοριςμζνεσ 
ρυκμίςεισ 

Ναι ϊςτε να διευκολφνεται θ διαδικαςία θμεριςιασ 
ρουτίναστου Εργαςτθρίου. Να αναφερκεί ο τρόποσ. 

3. Ραρακολοφκθςθ ρυκμίςεων 
Αυτόματθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ μζςω 
LeveyJennings 
διαγραμμάτων. 

4. Δεδομζνα κυτταρομετρθτι 
Να διακζτει τον πιο ςφγχρονο τρόπο διαχείριςθσ των 
δεδομζνωντθσ κυτταρομετρίασ ροισ (FCS 3.0). 

5. Εξαγωγι αρχείων 
Ναι, ςε επεξεργάςιμθ μορφι και από άλλα 
προγράμματα, όπωσ αρχεία τφπου Excel και PDF. Να 
γίνει αναλυτικι αναφορά. 

6. 
Αυτόματθ αποκικευςθ των 
δεδομζνων 
ποιοτικϊν ελζγχων 

Ναι με δυνατότθτα προςπζλαςθσ/ανάςυρςθσ από το 
χειριςτιόταν ηθτθκοφν. Να αναφερκοφν τα είδθ 
αποκικευςθσ 

7. Εκτφπωςθ αναφοράσ Αυτόματα και χειροκίνθτα. 

 
8. 

 
Ευζλικτο 

α) Το λογιςμικό πρόγραμμα του αναλυτι να δίνει 
ςτον χειριςτι τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ 
πρωτοκόλλων μζτρθςθσ καιανάλυςθσ των δειγμάτων. 
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9. 

 
 
 
 
 
 
 

Τυποποίθςθ-Διαπίςτευςθ 

α) Να αναφερκεί θ πιςτοποιθμζνθ διαδικαςία 
ρφκμιςθσ του αναλυτι. 

β) Το λογιςμικό πρόγραμμα των αναλυτϊν τθσ 
προςφζρουςασ εταιρίασ να διακζτει τθν 
δυνατότθτα ακριβοφσ τυποποίθςθσ των 
ρυκμίςεων μεταξφ αναλυτϊν του εργαςτθρίου ι 
διαφορετικϊν εργαςτθρίων, ϊςτε να 
διαςφαλίηεται ο ζλεγχοσ ποιότθτασ και να δφναται 
ςτον χειριςτι θ δυνατότθταεπικοινωνίασ και 
ςφγκριςθσ με ομοειδι κλινικά εργαςτιρια. 

 
 ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΩΝ 
 
1. 

Τα προςφερόμενα μονοκλωνικά αντιδραςτιρια και ςφαιρίδια μζτρθςθσ 
απόλυτου 
αρικμοφ να διακζτουν θμερομθνία λιξθσ >6 μθνϊν λόγω του ρυκμοφ 
προςζλευςθσ των 
δειγμάτων. Να αναφερκεί. 

 
ΝΑΛ 

2. Τα μονοκλωνικά αντιδραςτιρια να είναι ςυνδεδεμζνα με τα ηθτοφμενα ι με 
ιςοδφναμα φκοριοχρϊματα. ΝΑΛ 

3. Πλα τα προςφερόμενα είδθ να είναι ςε υγρι μορφι και ςυμβατά με τον 
προςφερόμενο 
κυτταρομετρθτι, ζτοιμα προσ χριςθ. 

ΝΑΛ 

4. Θ εταιρία κα πρζπει να προςφζρει το ςφνολο των μονοκλωνικϊν ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ ορκι λειτουργία του αναλυτι. ΝΑΛ 

5. Τα ηθτοφμενα κιτ κα πρζπει να προςφερκοφν ωσ κιτ για λόγουσ ISO . ΝΑΛ 

 
6. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ 
επιλεγμζνων αντιδραςτθρίων με νζα αντίςτοιχου κόςτουσ ζτςι ϊςτε να 
υπάρχει εναρμόνιςθ των 
πρωτοκόλλων του Εργαςτθρίου με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ των Διεκνϊν 
Επιςτθμονικϊν Ομάδων, χωρίσ να γίνεται υπζρβαςθ του προχπολογιςμοφ. 

 
ΝΑΛ 

7 Να ςυμπεριλθφκοφν όλα τα αναγκαία ςυμπλθρωματικά υλικά που 
απαιτοφνται για κάκε εξζταςθ (ςφαιρίδια εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ για 
θμεριςια χριςθ άπαξ, υγρά περιρροισ και πλφςθσ) 

ΝΑΛ 

ΡΛΝΑΚΑΣ 

 
ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΥ HIV/ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

Α/Α EIΔΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ 
ΕΤΘΣΛΕΣ 

1 CD138 APC  200 

2 CD28 APC-H7 ι APC-A750 100 

3 Anti-HLA-DR FITC 200 

4 Anti-HLA-DR PE 200 

5 CD103 FITC 100 

6 CD123 PE 100 

7 CD13 PE 200 

8 CD13 PE-CY7 200 

9 CD14 PE-CY7 200 

10 CD14 PerCP-Cy5.5 ι ιςοδφναμο 200 

11 CD19 PerCP-CY5 ι PC5 200 

12 CD200 PE  200 

13 gamma delta TCR PE-CY7 100 

14 CD3 PE  100 
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15 CD3 APC 100 

16 CD34 FITC 100 

17 CD34 PE-CF594 ιECD 100 

18 CD38 APC  100 

19 CD38 PE Cy7  100 

20 CD45 APC-H7 ι APC-A750 300 

21 CD45RA FITC  100 

22 CD56 PE  100 

23 CD57 FITC 100 

24 CD58 FITC 100 

25 Anti-KAPPA/Anti-LAMBDA ι Αντίςτοιχο 200 

26 CD64 PE-CY7  200 

27 CD81 FITC  100 

28 CD38 APC-H7 ι APC - A750 100 

29 CD79bPerCP-Cy™5.5 ι PC5.5 200 

30 CD45 V450 ι Pac Blue 100 

31 CD28-PE 100 

32 CD27PerCP-Cy™5.5 ι PC5.5 200 

33 CD7-APC 100 

34 MPO-FITC 200 

35 CD3APC-H7 ι APC - A750 100 

36 CD5-PC5.5 100 

37 CD4-V450 ι PAC BLUE 100 

38 CD34 PercP Cy5.5 ιPeCy 5.5 ι PC5 200 

39 Aντιδραςτιριο Λφςθσ Κυττάρων 2000 

 

ΤΜΘΜΑ 228: ΚΥΤΤΑΟΜΕΤΘΤΘΣ ΟΘΣ ΓΛΑ ΑΝΑΛΥΣΘ ΛΕΥΧΑΛΜΛΩΝ-ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ-
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ : ΔΥ0 (2) ΑΝΑΛΥΤΕΣ 

Α. ΓΕΝΛΚΑ 

Κυτταρομετρθτισ ροισ με χαρακτθριςτικά ςφγχρονθσ τεχνολογίασ για τθν μζτρθςθ και ανάλυςθ των 
χαρακτθριςτικϊν των κυττάρων και των ςωματιδίων, με βάςθ τθ ςκζδαςθ του φωτόσ και τθν εκπομπι 
φκοριςμοφ από τα ςωματίδια. 
Να περιλαμβάνει: 

 Κυτταρομετρθτθ ροισ 
 Στακμo εργαςίασ (Θ/Υ με εγκατεςτθμζνο πρόγραμμα ανάλυςθσ)ςυνδεδεμζνοσ με τoν 

αντίςτοιχο κυτταρομετρθτι ροισ 
 ζγχρωμο εκτυπωτθ 

Β. ΤΕΧΝΛΚΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

 
ΚΥΤΤΑΟΜΕΤΘΤΘΣ ΟΘΣ 

1. Σφγχρονθσ τεχνολογίασ 
Να αναφερκεί θ θμερομθνία καταςκευισ του 
ςυςτιματοσ και θ χρονολογία πρϊτθσ 
κυκλοφορίασ. 

2. Διαςτάςεισ (ΜxΡxΥ,ςεcm) Να αναφερκοφν. 
3. Βάροσ (ςε kgr) Να αναφερκεί. 
4. εφμα λειτουργίασ 230V,50Hz. 
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5. Το ςφςτθμα 
Να βαςίηεται ςτθν τεχνολογία υδροδυναμικισ 
εςτίαςθσ μζςω υγρoφ περιροισ και όχι μζςω 
υπεριχων. 

6. Ανάλυςθ ≥25.000 κφτταρα ανά δευτερόλεπτο. 

7. Ταχφτθτα ροισ 
Να αναφερκεί θ μζγιςτθ και θ ελάχιςτθ ταχφτθτα 
ροισ τουδείγματοσ. 

8. 
Ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ όγκοσ δείγματοσ 
που 
μπορεί να μετρθκεί (deadvolume) 

≤35μl Να αναφερκεί. 

9. Να διακζτει ψθφιακι θλεκτρονικι 
ανάλυςθ 

Ναι. 

 
10. 

Δοχεία των λειτουργικϊν υγρϊν του 
οργάνου 

Τουλάχιςτον 5 λίτρων,για το δοχείο περιροισ και 
το δοχείο των αποβλιτων, εξαςφαλίηοντασ τθν 
απρόςκοπτθ εκτζλεςθ των εξετάςεων. 

11. 
Σφςτθμα αυτόματθσ προετοιμαςίασ 
δείγματοσ 
λφςθσ ερυκρϊν aιμοςφαιρίων 

Ναι ςε περίπτωςθ αφξθςθσ τθσ ρουτίνασ. 

 
12. 

 
Κακαριςμόσ 

α) Ναι τόςο κατά τθν εκκίνθςθ όςο και κατά τον 
τερματιςμό λειτουργίασ. Να αναφερκεί ο τρόποσ. 
β) Το ποςοςτό επιμόλυνςθσ να είναι ≤0,1%. 

13. Αςφάλεια 
Να αναφερκοφν με παραπομπζσ ςτα φυλλάδια οι 
μθχανιςμοί αςφαλείασ για τθν προςταςία του 
χριςτθ. 

Γ ΟΡΤΛΚΘ ΔΛΕΓΕΣΘ  

 
1. 

Να διακζτει ςφγχρονθ οπτικι τεχνολογία 
για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ διάχυςθσ τθσ 
ακτινοβολίασ τθσ δζςμθσ φωτόσ (laser) 
μζχρι τθν κυψελίδα ροισ. 

 
Ναι, να γίνει αναλυτικι αναφορά. 

 
2. 

 
Κυψελίδα ροισ 

Να αναφερκεί ο τφποσ τθσ κακϊσ και το υλικό 
καταςκευισ τθσ. 

 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
Ρθγζσ φωτόσ (Laser) 

α) ≥3 μονοχρωματικζσ πθγζσ φωτόσ laser. Να 
διακζτει μπλζ ςτα 488nm περίπου, κόκκινο ςτα 
635nm περίπου και βιολετί ςτα 405nm περίπου. 
Να γίνει αναλυτικι αναφορά του χρωματικοφ 
φάςματοσ, τθσ ςυχνότθτασ εκπομπισ και τθσ 
ιςχφοσ. Να αναφερκεί θ τεχνολογία 
τουσ. 
β) Αερόψυκτεσ και να μθν απαιτείται 
ευκυγράμμιςθ από το χειριςτι. 
γ) Καλυμμζνεσ ςτο ςφςτθμα για προςταςία του 
χειριςτι από τθν ακτινοβολία. 
δ) Να κατατεκεί ςχεδιάγραμμα που να 
περιγράφει αναλυτικά τθν διάταξθ των laser και 
των PMTs κακϊσ επίςθσ και τα χαρακτθριςτικά 
τουσ. 

 
4. 

 
Ανίχνευςθ χρωμάτων 

Τουλάχιςτον 10 φκοριςμοφσ ταυτόχρονα. Να 
αναφερκοφν οι φκορίηουςεσ ουςίεσ που 
εκπζμπουν από κάκε laser. Να αναφερκεί ο 
αρικμόσ των ανιχνευτϊν. 

5. Ταχφτθτα λιψθσ και επεξεργαςίασ 
δείγματοσ 

Να γίνει αναλυτικι αναφορά. 

6. Ευαιςκθςία 
Να αναφερκεί θ ευαιςκθςία των FITC ,PE,PC5, ι 
αντίςτοιχθ φκορίηουςα ουςία, θ οποία να είναι 
τουλάχιςτον ≤120MESF ι αντίςτοιχθ μονάδα 

7. Διαχωριςμόσ ςωματιδίων από το κόρυβο Ναι διαμζτρου τουλάχιςτον 0,4 μm. 

8. Οπτικι απεικόνιςθ 
Ναι ακόμα και των αςκενϊν ςθμάτων φκοριςμοφ. 

 
9. 

 
Φίλτρα 

α) Ναι, κατάλλθλα τοποκετθμζνα για τθν 
ελαχιςτοποίθςθ απϊλειασ ακτινοβολίασ. Να γίνει 
αναλυτικι αναφορά. 
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β) Κα εκτιμθκεί να μποροφν να αλλαχκοφν 
 

 
10.  

 

 
Κακαριςμόσ 

Ναι με αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία: 
α) Κατά τθν εκκίνθςθ και τον τερματιςμό 
λειτουργίασ. 
β) Ναι με επιλογι του χειριςτι. 
γ) Επιμόλυνςθ ≤0,1%. Να αναφερκεί το ποςοςτό 
(%) τθσ επιμόλυνςθσ. 

  
Δ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

1. 

 

Δεδομζνα ανίχνευςθσ καναλιϊν 

α) υκμόσ δυναμικοφ εφρουσ ≥18bits. Να 
αναφερκεί ο αρικμόσ των καναλιϊν. 
β) Το εφροσ τθσ απεικόνιςθσ να καλφπτει 
τουλάχιςτον 5 λογαρικμικζσ κλίμακεσ για όλεσ τισ 
παραμζτρουσ. 

 

2. 

 

Επεξεργαςία παλμοφ 

Να μετρά: 
α) Φψοσ, πλάτοσ και για κάκε παράμετρο. 
β) Χρόνο ςε ςυςχετιςμό με άλλεσ παραμζτρουσ 
για 
κινθτικά πειράματα ι άλλεσ εφαρμογζσ. 

 
 

3. 

 
 

Ουδόσ 

α) Να μπορεί να οριςτεί για οποιαδιποτε 
παράμετρο από οποιαδιποτε ακτίνα φωτόσ 
(laser). 
β) Να αναφερκεί ο τρόποσ, ανάλογα με το 
πρωτόκολλο, με τον οποίο ορίηεται το κατϊφλι 
ανίχνευςθσ ςθμάτων (trigger/threshold), για 
οποιαδιποτε παράμετρο 
(ςκζδαςθσ ι φκοριςμοφ). 

 
 

4. 

 
 

φκμιςθ και ζλεγχοσ αντιςτάκμιςθσ 

α) Αυτόματθ αντιςτάκμιςθ τθσ χρωματικισ 
αλλθλοεπικάλυψθσ για οποιοδιποτε ςυνδυαςμό 
φκοριηουςϊν ουςιϊν 
β) Χειροκίνθτθ αντιςτάκμιςθ τθσ 
χρωματικισ αλλθλοεπικάλυψθσ για 
οποιοδιποτε ςυνδυαςμό φκοριηουςϊν 
ουςιϊν 

5. Αντιςτάκμιςθ τθσ χρωματικισ 
αλλθλεπικάλυψθσ 

Ναι θλεκτρονικά κατά τθν διάρκεια τθσ μζτρθςθσ 
(online) 

Ε ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΔΕΛΓΜΑΤΟΣ 
 
 

 
1. 

 
 

 
Δειγματολιπτθσ ςωλθναρίων 

α) Να δοκεί δειγματολιπτθσ ςωλθναρίων. 
β) Να αναφερκεί ο αρικμόσ των κζςεων των 
ςωλθναρίων. 
γ) Να αναφερκοφν οι τρόποι ταυτοποίθςθσ των 
δειγμάτων προσ εξζταςθ από το λογιςμικό του 
αναλυτι ςε ςχζςθ με τον δειγματολιπτθ. 
δ) Να διακζτει τουλάχιςτον ςφςτθμα ανάδευςθσ 
πριν τθ μζτρθςθ. 

Η ΣΤΑΚΜΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 

 
1. 

 
Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ 

Ο αναλυτισ να ςυνοδεφεται από υπολογιςτι που 
κα 
προτείνει ο καταςκευαςτισ του. Να διακζτει 
μνιμθ RAM τουλάχιςτον 2GB, ςκλθρό δίςκο, 
γριγορο επεξεργαςτι. 

2. Οκόνθ ≥19ϋϋ. 
3. Εκτυπωτισ Να αναφερκεί θ ταχφτθτα του και να είναι 

ζγχρωμοσ. 
4. Ρλθκτρολόγιο και ποντίκι Ναι. 
5. Λειτουργικό πρόγραμμα Να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά. 

6. Επιπλζον προγράμματα 
Κα εκτιμθκεί να διακζτει το πρόγραμμα ςουίτα 
γραφείου 
για περαιτζρω επεξεργαςία δεδομζνων. 

Θ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 
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1. 

 
Μετριςεισ 

α) Το λογιςμικό πρόγραμμα του αναλυτι να 
διακζτει και αυτόματα προγράμματα για 
κλινικζσ εφαρμογζσ για λευχαιμίεσ και 
λεμφϊματα, δείκτεσ ενεργοποίθςθσ, 
ποςοτικι μελζτθ δειγμάτων, κλπ. 

  β) Θ μζτρθςθ του απόλυτου αρικμοφ να 
γίνεται με πρότυπα ςφαιρίδια και όχι 
βάςει ογκομετρικισ 
μεκόδου. 

2. 
Δυνατότθτα δθμιουργίασ πρωτοκόλλων με 
προκακοριςμζνεσ ρυκμίςεισ 

Ναι ϊςτε να διευκολφνεται θ διαδικαςία 
θμεριςιασ 
ρουτίνασ του Εργαςτθρίου. Να αναφερκεί ο 
τρόποσ. 

3. Ραρακολοφκθςθ ρυκμίςεων 
Αυτόματθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ μζςω Levey 
Jennings διαγραμμάτων. 

4. Δεδομζνα κυτταρομετρθτι 
Να διακζτει τον πιο ςφγχρονο τρόπο διαχείριςθσ 
των 
δεδομζνων τθσ κυτταρομετρίασ ροισ (FCS 3.0). 

 
5. 

 
Εξαγωγι αρχείων 

Ναι, ςε επεξεργάςιμθ μορφι και από άλλα 
προγράμματα, όπωσ αρχεία τφπου Excel και 
PDF. Να γίνει αναλυτικι αναφορά. 

 
6. 

Αυτόματθ αποκικευςθ των δεδομζνων 
ποιοτικϊν ελζγχων 

Ναι με δυνατότθτα 
προςπζλαςθ/ανάςυρςθ από το χειριςτι 
όταν ηθτθκοφν. Να αναφερκοφν τα είδθ 
αποκικευςθσ 

7. Εκτφπωςθ αναφοράσ Αυτόματα και χειροκίνθτα. 

 
 

8. 

 
 

Ευζλικτο 

Το λογιςμικό πρόγραμμα του αναλυτι να 
δίνει ςτον χειριςτι τθν δυνατότθτα 
δθμιουργίασ πρωτοκόλλων μζτρθςθσ και 
ανάλυςθσ των δειγμάτων. 

 

 

 
 ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΩΝ 

 
1. 

Τα προςφερόμενα μονοκλωνικά αντιδραςτιρια και ςφαιρίδια μζτρθςθσ 
απόλυτου αρικμοφ να διακζτουν θμερομθνία λιξθσ >6 μθνϊν λόγω του 

ρυκμοφ προςζλευςθσ των δειγμάτων. Να αναφερκεί. 

 
ΝΑΛ 

2. 
Τα μονοκλωνικά αντιδραςτιρια να είναι ςυνδεδεμζνα με τα ηθτοφμενα ι 

ιςοδφναμα φκοριοχρϊματα. ΝΑΛ 

3. 
Πλα τα προςφερόμενα είδθ να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και ςυμβατά με 

τον 
προςφερόμενο κυτταρομετρθτι 

ΝΑΛ 

4. 
Θ εταιρία κα πρζπει να προςφζρει το ςφνολο των μονοκλωνικϊν ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ ορκι λειτουργία του αναλυτι. ΝΑΛ 
5. Τα ηθτοφμενα κιτ κα πρζπει να προςφερκοφν ωσ κιτ για λόγουσ ISO . ΝΑΛ 

 
6. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να υπάρχει θ δυνατότθτα 
αντικατάςταςθσ επιλεγμζνων αντιδραςτθρίων με νζα αντίςτοιχου 
κόςτουσ ζτςι ϊςτε να υπάρχει εναρμόνιςθ των πρωτοκόλλων του 

Εργαςτθρίου με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ των Διεκνϊν Επιςτθμονικϊν 
Ομάδων, χωρίσ να γίνεται υπζρβαςθ του προχπολογιςμοφ. 

 
ΝΑΛ 

 
8. 

Να ςυμπεριλθφκοφν όλα τα αναγκαία ςυμπλθρωματικά υλικά που 
απαιτοφνται για κάκε εξζταςθ (ςφαιρίδια εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ 

για θμεριςια χριςθ άπαξ, υγρά περιρροισ και πλφςθσ) 

 
ΝΑΛ 

 
ΡΛΝΑΚΑΣ  
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ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΥ ΦΑΛΝΟΤΥΡΟΥ-ΛΕΥΧΑΛΜΛΑΣ-
ΛΕΜΦΟYΡΕΡΛΑΣΤΛΚΑ-STEM ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

      

 Α/Α  ΕΛΔΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ 

ΕΤΘΣΛΕΣ 

1 CD1a-PE 100 

2 CD1a-APC 100 

3 CD2-FITC 100 

4 CD2-PE 200 

5 CD3-FITC 200 

6 CD3-ECD 400 

7 CD3-PC5 300 

8 CD3-PC5.5 100 

9 CD3-PC7 100 

10 CD3-PB 100 

11 CD4-FITC 100 

12 CD4-ECD 100 

13 CD4-PC7 100 

14 CD4-PE 100 

15 CD4-PC5 200 

16 CD4-APC-ALEXA 750 100 

17 CD5-PE 100 

18 CD5-PC5 100 

19 CD5-ECD ι APC 100 

20 CD5-PC7 100 

21 CD7-FITC 200 

22 CD7-PE 200 

23 CD8-FITC 200 

24 CD8-PE 100 

25 CD8-ECD 100 

26 CD8-PC7 200 

27 CD8-PC5 300 

28 
CD8-PC5.5 100 

29 CD8-APC  300 

30 CD8-APC - A700 100 

31 CD10-PE 200 

32 CD10-PC5 400 

33 CD10-PC5.5 100 

34 CD11b-PE 100 

35 CD11b-PC5 300 

36 CD11c-PE 100 

37 CD11c-PC5 100 

38 CD13-PC5 ι ΑPC 100 

39 CD13-ECD 100 

40 CD13-PC7 200 

41 CD14-PE 100 
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42 CD14-PC5 ι APC 400 

43 CD14-PC7 200 

44 CD15-PE 100 

45 CD16-FITC 100 

46 CD16-PE 300 

47 CD16-PC5 100 

48 CD16-ECD 500 

49 CD16-APC Alexa 750 100 

50 CD16-Pacific Blue  100 

51 CD19-ECD 800 

52 CD19-PE 300 

53 CD19-PC5 100 

54 CD19-APC-AF700 100 

55 CD19-PC7 200 

56 CD19-PC5.5 100 

57 CD20-FITC 400 

58 CD20-PE 100 

59 CD20-PC5 400 

60 CD20-ECD 100 

61 CD20-PB 200 

62 CD22-FITC 100 

63 CD22-PE 100 

64 CD22-PC5 100 

65 CD23-PE 200 

66 CD23-FITC 200 

67 CD24-PE 100 

68 CD24-APC-A750 200 

69 CD25-PC5 100 

70 CD25-PC7 200 

71 CD26-PE 100 

72 CD27-PC5 100 

73 CD28-APC 100 

74 CD33-FITC 100 

75 CD33-PE 100 

76 CD33-PC5 400 

77 CD33-PC7 200 

78 CD33-APC 300 

79 CD34-ECD 800 

80 CD34-PE 100 

81 CD34-PC5 100 

82 CD34-PC7 200 

83 CD34-APC 100 

84 CD36-FITC 100 

85 CD36-APC 100 

86 CD36-PB ι V450 100 

87 CD38-FITC 600 
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88 CD38-PE 100 

89 CD38-PC5 100 

90 CD38-APC 200 

91 CD38-PC5.5 ι APC 100 

92 CD38-PB 100 

93 CD41-PE 100 

94 CD43-APC - A750 200 

95 CD45-FITC 100 

96 CD45-PE 100 

97 CD45-ECD 200 

98 CD45-PC5 400 

99 CD45-PC7 10000 

100 CD45-KROME ORANGE 1500 

101 CD45-APC-A750 100 

102 CD45-RA-FITC 100 

103 CD45RA-PC7 100 

104 CD45-RO-PE 100 

105 CD55-FITC 100 

106 CD56-PC5 100 

107 CD56-PC7 100 

108 CD56-APC-A750 ι ΑPC 100 

109 CD59-FITC 100 

110 CD61-FITC 100 

111 CD64-FITC 100 

112 CD64-PE 300 

113 CD71 FITC 100 

114 CD71 PE 100 

115 CD79a-PE 100 

116 CD79b-PE 100 

117 CD79b-APC 200 

118 CD81-PE 100 

119 CD117-PE 200 

120 CD117-PC7 300 

121 CD117-APC-A750 ι APC 200 

122 CD127-PE 100 

123 CD138-APC 100 

124 CD200-PE 100 

125 CD200-PC7 ι APC 100 

126 CD200-APC-A750 ι APC 300 

127 CD235a-FITC GLYCOPHORIN A 100 

128 CD235a-PE GLYCOPHORIN A 100 

129 FMC7-FITC B-CELLS 400 

130 FMC7-PB 400 

131 IgM-PE 50 

132 IgD-FITC 50 

133 HLA-DR-Pacific Blue 200 
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134 NG2-PE 100 

135 ROR1-PE 50 

136 TdT-FITC 100 

137 TCR-PANγ/δ-PE 100 

138 CD56-APC-A750 ι ΑPC 100 

139 κιτ για μελζτθ κυτταρικοφ κφκλου 100 

140 ΚΛΤ τριϊν αντιδραςτθρίων για λφςθ αραίωςθ και 
μονιμοποίθςθ κυττάρων 12000 

141 Σφαιρίδια ι και Σωλθνάρια για μζτρθςθ απόλυτου 
αρικμοφ 2400 

142 Ρρότυπα κφτταρα για ζλεγχο QC 120 

143 Αντιδραςτιριο λφςθσ με χλωριοφχο αμμϊνιο 800 

144 Αντιδραςτιριο μονιμοποίθςθσ 600 

145 κιτ για ενδοκυττάρια χρϊςθ 300 

146 Αντιδραςτιριο Λφςθσ Με Δράςθ Αμίνθσ 800 

147 ΚΛΤ για μζτρθςθ CD34  100 

148 Ρρότυπα κφτταρα για ζλεγχο CD34 10 

 

Δ2. ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

• ΚΥΤΤΑΟΜΕΤΛΑ ΟΘΣ - ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΧΩΛΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ 

229 

ΚΛΤ ΜΕ ΣΩΛΘΝΑΛΑ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΡΕΛΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΛΜΖΝΟ ΑΛΚΜΟ ΣΦΑΛΛΔΛΩΝ ΓΛΑ ΜΕΤΘΣΘ 
ΑΡΟΛΥΤΟΥ ΑΛΚΜΟΥ (CD3 κλϊνοσ SK7 FITC / CD16 κλϊνοσ B73.1 PE + CD56 κλϊνοσ NCAM16.2 PE 

/ CD45 κλϊνοσ 2D1 PerCP-Cy™5.5 / CD4 κλϊνοσ SK3 PE-Cy™7 / CD19 κλϊνοσ SJ25C1 APC / CD8 
κλϊνοσ SK1.2 APC-Cy™7) CE/IVD 

850 

230 ΚΛΤ ΜΕ ΣΩΛΘΝΑΛΑ ΜΕ ΛΥΟΦΛΛΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΩΝ  (CD38 FITC / CD56 
PE / CD45 PerCP-Cy™5.5 / CD19 PE-Cy™7 / CD117APC / CD81 APC-Θ7/138 V450/CD27 V500 ) 

40 

231 ΚΛΤ ΜΕ ΣΩΛΘΝΑΛΑ ΜΕ ΛΥΟΦΛΛΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΩΝ  (CD38 FITC / CD56 
PE / CD45 PerCP-Cy™5.5 / CD19 PE-Cy™7 / ΚΑPPA APC / LAMBDA APC-Θ7/138 V450/CD27 V500 ) 

40 

232 TCR Vb Repertoire Kit 25 

233 FITC ANTI-HUMAN IGG GAMMA-CH AIN SPECIFIC 200 

234 DuraClone IM B cells Tube, 25t 50 

235 ClearLLab LS Lymphoid Screen Reagent 25 

236 IM T cell subsets CD45RA, CD197, CD28, CD279, CD27, CD4, CD8, CD3, CD57, CD45 25 

237 Tregs (CD45RA, CD25, CD39, CD4, FOXP3, CD3, HELIOS, CD45) 25 

238 DuraCLONE RE CLB, CD81/ROR-1/CD79b/CD19/CD5/CD43/CD20/CD45 25 

239 IF T Activation 4 IFNTNF IL2 8 3 25 

240 T HELPER IL17 IFN IL4 CD4 CD8 25 

241 DurACTIVE 1 25 

242 DurACTIVE 2 25 

243 CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5 800 

244 CD45-FITC/CD56-RD1/CD19-ECD/CD3-PC5 800 
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245 Kappa-FITC/Lambda-PE/CD19-ECD 150 

246 MPO-FITC/LACTOFER-PE(CLB13.17) 100 

247 LINEAGE-PE coctail (CD3,CD14,CD19,CD20) 50 

248 IOTest 3 Lysing Solution 100t, IVD & CE 100 

249 ClearLLab Compensation Kit 25 

250 ClearLLab Control Cells Normal 10 

251 ClearLLab Control Cells abnormal 10 

252 ClearLLab 10C  T Cell Tube 25 

253 ClearLLab 10C  M1 Cell Tube 25 

254 ClearLLab 10C  M2 Cell Tube 25 

255 FP,CLEARLLAB COMPENSATION BEADS 1 

256 

FLAER ALEXA 488 50mg 
Αντιδραςτιριο (βακτθριακι αερολυςίνθ /υγρι μορφι), ςθμαςμζνο με φκoριό-χρωμα ALEXA 488, 

για τθν ανίχνευςθ κυττάρων με ανεπάρκεια GPI, μζςω κυτταρομετρίασ ροισ. Χριςιμο ςτθ 
διάγνωςθ τθσ νόςου Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH). 

800 

257 LYMPHOPREP αντιδραςτιριο διαφορικισ φυγοκζντρθςθσ για διαχωριςμό μονοπυρινων 
κυττάρων 

100 

258 CD59-PE (MEM 40) 100 

259 HLA positive control 500 

260 

Ρλιρεσ κit κυτταρομετρίασ ροισ για τθν ανίχνευςθ BCP-ALL υπολλειματικισ νόςου.  Το κιτ να 
περιζχει 2 ςωλθνάρια. Tube 1: CD20-Pacific Blue,  CD45-OC515, CD81-FITC, CD66c-PE/ CD123-PE,  
CD34-PerCP-Cyanine5.5,  CD19-PE-Cyanine7,  CD10-APC,  CD38-APC-C750.  Tube 2: CD20-Pacific 

Blue,  CD45-OC515, CD81-FITC,  CD73-PE/ CD304-PE, CD34-PerCP-Cyanine5.5,  CD19-PE-Cyanine7 , 
CD10-APC, CD38-APC-C750 . CE/IVD 

20 

261 
Ρλιρεσ κιτ που να περιζχει τον ακόλουκο ςυνδυαςμό μονοκλωνικϊν αντιςωμάτων: CD23 FITC / 

CD10 PE/ CD79b PerCp Cy5,5 / CD19 PE-Cy7 / CD200 APC / CD43 APC-H7 / CD20 V450 / CD45 
V500. CE/IVD. 

20 

262 
Ρλιρεσ κιτ που να περιζχει τον ακόλουκο ςυνδυαςμό μονοκλωνικϊν αντιςωμάτων: CD38 FITC / 

CD28 PE / CD27 PerCp Cy5,5 / CD19 PE-Cy7 / CD117 APC / CD81 APC-H7 / CD45 V450 / 
CD138V500. CE/IVD 

20 

263 CD38-FITC Multi-epitope. CE/IVD 50 

264 CD138-FITC.  Iςότυποσ IgG1. 200 

265 CD19-FITC.Λςότυποσ IgG1.  CE/IVD 200 

266 CD15-FITC.   Λςότυποσ IgG3.  CE/IVD. 100 

267 CD15 APC 200 

268 CD27 BV510 200 

269 CD30 FITC 50 

270 CD43 PE-CY7 200 

271 CD56 BV421 200 

272 CD69 FITC 100 

273 CD99 PE 100 

274 CD123-FITC 500 

275 BCL2-PE 500 
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276 CD200 BB515 500 

277 CD81-APC-H7 500 

278 CD28-BV510 500 

279 β2-Microglobulin PerCP-Cy™5.5 500 

280 CD138 (Syndecan-1)V500-C 500 

281 CD81 (TAPA-1)APC-H7 500 

282 Brilliant Violet 421™ anti-human CD279 (PD-1) 100 

283 PE/Cy7 anti-human CD274 (B7-H1, PD-L1) 100 

284 Λυτικό διάλυμα κατάλλθλο για bulk lysis. 20 

285 
Ρλιρεσ κιτ που να περιζχει τον ακόλουκο ςυνδυαςμό μονοκλωνικϊν αντιςωμάτων: CD20+CD4-

PacB / CD45-OC515 / CD8+SmIgl-FITC / CD56+SmIgk-PE / CD5-PerCP-Cyanine5.5 / CD19-
PECyanine7 / CD3+CD10–APC / CD38-APC-C750. 

25 

286 

Ρλιρεσ κit κυτταρομετρίασ ροισ για τθν ανίχνευςθ του πολλαπλoφ μυελϊματοσ υπολειμματικισ 
νόςου.  Το κιτ να περιζχει 2 ςωλθνάρια. Tube 1: CD38-FITC multi epitope / CD56-PE / CD45-

PerCPCyanine5.5 / CD19-PE-Cyanine7 / CD117-APC / CD81-APC-C750.  Tube 2: CD38-FITC / CD56-
PE / CD45-PerCPCyanine5.5 / CD19-PE-Cyanine7 / cyIgKappa-APC/ cyIgLambda-APC-C750.  CE/IVD 

20 

 

ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ – ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ 

 

Α/Α ΤΕΧΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 ΡΕΛΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.ΗΘΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΟ-ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ    

1.1 

Το ηθτοφμενο ζργο όςον αφορά ςτθν περιγραφι του είδουσ και 
του αρικμοφ των εξετάςεων περιγράφεται ςτουσ πίνακεσ του 
παραρτιματοσ. Οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ 
παροφςασ αποτελοφν τα ελάχιςτα αναγκαία χαρακτθριςτικά 
που  απαιτοφνται , προκειμζνου το ηθτοφμενο υλικό να 
προςδιοριςτεί αντικειμενικά και με τρόπο που να 
ανταποκρίνεται ςτθ χριςθ για τθν οποία προορίηεται από το 
Νοςοκομείο, είναι δε απαράβατοι και θ οποιαδιποτε μθ 
ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ. 

ΝΑΛ 

  

1.2 ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΩΝ    

1 

Οι εταιρείεσ κα πρζπει να προςφζρουν όλα τα αναγκαία 
αντιδραςτιρια για τισ ηθτοφμενεσ εξετάςεισ (αντιδραςτιρια, 
αντιδραςτιρια εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ, 
ςυμπλθρωματικά υλικά). Κα παρζχεται διλωςθ τθσ 
απρόςκοπτθσ προμικειασ όλων των προςφερόμενων υλικϊν 
κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  
Στθν προςφορά κα πρζπει να κατατεκοφν αντίγραφα των 
εςϊκλειςτων  των αντιδραςτθρίων (για  αντιδραςτιρια, 
αντιδραςτιρια εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ, 
ςυμπλθρωματικά υλικά) για τον προςφερόμενο αναλυτι. 
Επί ποινι αποκλειςμοφ όλα τα απαραίτθτα για τθν διενζργεια 
των αναλφςεων υλικά πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 
προςφορά.  

ΝΑΛ 

  

2 
Θ κάκε εταιρεία κα πρζπει να παρζχει τον αναγκαίο  ςυνοδό 
εξοπλιςμό για τθ χριςθ των αντιδραςτθρίων τθσ. 

ΝΑΛ 
  

3 
Να κατατεκεί απαραιτιτωσ πελατολόγιο των προςφερόμενων 
ςυςτθμάτων που να περιλαμβάνει Ελλθνικά  Νοςοκομεία ι 

ΝΑΛ 
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άλλων χωρϊν αντίςτοιχθσ δυναμικότθτασ του Γ.Ν.Α. «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ-ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ» ι 
μεγαλφτερθσ 

4 
Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά για όλα τα προςφερόμενα 
είδθ κα υποβλθκεί και ςε μορφι ι EXCEL, μζςα ςτον αντίςτοιχο 
θλεκτρονικό φάκελο. 

ΝΑΛ 
  

1.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ    

1 

Οι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται να παραδϊςουν και 
να εγκαταςτιςουν ςτο εργαςτιριο προσ χριςθ, για όλο το 
χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί, το 
εξοπλιςμό που απαιτείται για τισ ηθτοφμενεσ εξετάςεισ, και να 
εκπαιδεφςουν πλιρωσ το προςωπικό ςτθ χριςθ του. Κα πρζπει 
να αναφερκεί ςυγκεκριμζνα ο τφποσ και ο αρικμόσ των 
αναλυτϊν που προςφζρονται για κάκε ομάδα εξετάςεων, να 
κατατεκοφν τα CE mark τουσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 
τουσ, που κα τεκμθριϊνονται με τα αντίςτοιχα ζντυπα του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. 

ΝΑΛ 

  

2 

Οικοδομικζσ ι άλλεσ τεχνικισ φφςεωσ μικρισ κλίμακασ 
εργαςίεσ που πικανόν κα απαιτθκοφν για τθν τοποκζτθςθ του 
εξοπλιςμοφ κάκε κατθγορίασ, κα βαρφνουν αντίςτοιχα τθν 
εταιρεία που κα προμθκεφςει το εξοπλιςμό. 

ΝΑΛ 

  

3 

Κάκε  αναλυτισ κα πρζπει να είναι καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ 
και ςφγχρονο εμπορικό διακζςιμο μοντζλο του 
καταςκευαςτικοφ οίκου ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που 
τίκενται  

ΝΑΛ 

  

4 
Να προςφζρουν όπου απαιτείται κατάλλθλα ςυςτιματα 
επεξεργαςίασ του νεροφ του δικτφου παροχισ του 
Νοςοκομείου.  

ΝΑΛ 
  

5 
Οι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται να ςυντθροφν τον 
εξοπλιςμό, να παρζχουν τεχνικι υποςτιριξθ και εκπαίδευςθ 
ςτο προςωπικό του Εργαςτθρίου 

ΝΑΛ 
  

6 
Θ ανταπόκριςθ ςε κλιςθ βλάβθσ να πραγματοποιείται εντόσ 
ολίγων ωρϊν, μζςα ςτο ίδιο 24ωρο, μθ εξαιρουμζνων των 
θμερϊν αργίασ  και των νυχτερινϊν ωρϊν 

ΝΑΛ 
  

1.4 ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ    

1 

Στθν προςφερόμενθ από τον προμθκευτι τιμι μονάδασ 
ςυμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά: 
•θ διάκεςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και θ υποχρζωςθ 
αντικατάςταςισ του ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι ςε περίπτωςθ 
κυκλοφορίασ μθχανιματοσ νζασ τεχνολογίασ κατά τθ διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ, 
•θ εξαςφάλιςθ τθσ αδιάλειπτθσ λειτουργίασ του εργαςτθρίου, 
•θ αναβάκμιςθ του λογιςμικοφ του εξοπλιςμοφ και θ ςφνδεςθ 
τουσ με το πλθροφοριακό ςφςτθμα του Νοςοκομείου για όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 
•τθν πλιρθ ςυντιρθςθ για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ 
ςφμβαςθσ  
•το ςφνολο των εργαςιϊν και υλικϊν ςυντιρθςθσ και 
επιςκευϊν, με τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ ελαχίςτου αποκζματοσ 
ανταλλακτικϊν και εν γζνει αναλϊςιμων υλικϊν εντόσ του 
νοςοκομείου, 
•Το κόςτοσ αςφάλιςθσ του ΛατροΤεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ 

ΝΑΛ 

  

2 

Ο ΛατροΤεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ να υπόκεινται ςτουσ 
Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ αςφάλειασ και αξιοπιςτίασ οι οποίοι 
κα κατανομάηονται και πιςτοποιοφνται. Να υπάρχουν και να 
κατατεκοφν ζγκυρα πιςτοποιθτικά ISO τόςο για τθν 
καταςκευάςτρια όςο και για τθν προμικεια εταιρεία. 
Ειδικότερα για τθν προμθκεφτρια εταιρεία να ζχει Σφςτθμα 

ΝΑΛ 
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Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO9001 και 
κατά το πρότυπο ISO13485 για τθν τεχνικι υποςτιριξθ. 

3 

Πλα τα αντιδραςτιρια να είναι εγκεκριμζνα για διαγνωςτικι 
χριςθ (CE-IVD 98/79) ςυμβατά με τον προςφερόμενο 
εξοπλιςμό, ο οποίοσ να είναι εγκεκριμζνοσ για διαγνωςτικι 
χριςθ (CE-IVD 98/79). Στθν περίπτωςθ των αναλυτϊν 
κυτταρομετρίασ ροθσ κα γίνουν αποδεκτά non-IVD 
μονοκλωνικό αντιδραςτιριο, μόνο ςε περίπτωςθ που θ 
εταιρεία δεν διακζτει μονοκλωνικό IVD.  

ΝΑΛ 

  

4 

Στθν προςφορά τθσ κάκε εταιρείασ κα πρζπει να υπάρχουν 
αντίγραφα των εςωκλείςτων ι άλλων επίςθμων φυλλαδίων 
που κα αφοροφν : 
•τα χαρακτθριςτικά (επαναλθψιμότθτα, ευαιςκθςία, ακρίβεια, 
πειράματα παρεμβολισ) των αντιδραςτθρίων και 
•πλθροφορία (μορφι υλικοφ, διάρκεια ηωισ, τρόποσ φφλαξθσ, 
κ.α) ςχετικι για τα απαραίτθτα υλικά (όπωσ calibrators, 
controls, diluents, buffers, κ.α.)  για όλεσ τισ προςφερόμενεσ 
εξετάςεισ 

ΝΑΛ 

  

 

 

ΜΔΡΟ Γ. ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

Ο πίλαθαο ζπκπιεξώλεηαη γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο βάζεη ησλ δεηνύκελσλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ. ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ζα πξέπεη λα απαληεζεί ε ζπκκόξθσζε σο 
πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι κηα πξνο κηα. 

 

ΣΜΗΜΑ ΜΔ Α/Α … ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ……….. 

 

α/α ΤΕΧΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ  ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.      ……  ΝΑΛ     

1.1 …… NAI     

1.2 ….. NAI   

2 ……  ΝΑΛ     

2.1 …….. NAI     

2.2 ………………… NAI     

… …………….. NAI   

… …………………….. NAI   

…. ………………………… NAI   

 

Επιπλζον κα ςυμπλθρϊνεται ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ ο οποίοσ πρζπει να υποβλθκεί μαηί με τθν τεχνικι 
προςφορά, ςυμπλθρωμζνοσ ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ 
είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει. 

1. Στθ Στιλθ «ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘΣ-ΤΕΧΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ», περιγράφονται αναλυτικά οι 
αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ 
απαντιςεισ. 
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2. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι 
είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει 
υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ, απαιτείται ςυμμόρφωςθ προσ αυτόν, κεωροφμενο 
ωσ απαράβατο όρο ςφμφωνα με τθν παροφςα. Ρροςφορζσ που αποκλίνουν από απαράβατουσ όρουσ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

3. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που ζχει τθ μορφι 
ΝΑΛ/ΟΧΛ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ 
που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι 
επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν 
υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, θ 
οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 
περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ 
μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου 
τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ 
ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό 
Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λ.π.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα 
υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του 
Ρίνακα Συμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 22/12/2020. 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ  

Σο ΕΕΕ αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα 
διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

Ρίνακασ 1: Αντιδραςτήρια εξετάςεων Τμήματοσ …………..  

Συνοδόσ εξοπλιςμόσ: ………………………………… τεμάχια …………………... 

ΤΜΘΜΑ ….  ΡΛΝΑΚΑΣ …..   

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Α/
Α 

ΕΛΔΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΘ
Σ 
/ΚΩΔΛΚΟ
Σ 
ΡΟΜΘΚ
ΕΥΤΘ 

ΑΛΚΜ
ΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣ
ΕΩΝ 

ΑΛΚΜ
ΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣ
ΕΩΝ 
ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥ
ΑΣΛΑ 

ΑΚΕΑΛΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΛ

ΩΝ 
ΑΝΤΛΔΑΣΤ
ΘΛΩΝ ΓΛΑ 

ΤΘΝ 
ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ 

ΤΟΥ 
ΑΛΚΜΟΥ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩ

Ν  

ΤΛΜΘ 
ΣΥΣΚΕΥΑ

ΣΛΑΣ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

ΦΡΑ 
% 

ΣΥΝΟΛΛ
ΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΡΑΛΤΟ
ΥΜΕΝΩ

Ν 
ΣΥΣΚΕΥΑ

ΣΛΩΝ 
ΑΝΤΛΔ
ΑΣΤΘΛ

ΩΝ 
(7)=(4)Χ

(5) 

ΤΛΜΘ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣ
Θ 

ΑΝΤΛΔ
ΑΣΤΘΛ

ΩΝ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

(8)=(7)/(
2) 

ΤΛΜΘ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΘ 
ΛΟΛΡΩΝ 
ΥΛΛΚΩΝ 
ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ  

(ΣΤΘΛΘ 
(8) ΑΡΟ 
ΡΛΝΑΚΑ 

2) 

ΣΥΝΟΛ
ΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣ
Θ 

ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

(10)=(8
) +(9) 

ΣΥΝΟΛΛ
ΚΘ 

ΔΑΡΑΝ
Θ ΧΩΛΣ 

ΦΡΑ 
(11)=(2)

Χ(10) 

ΣΥΝΟΛΛ
ΚΘ 

ΔΑΡΑΝ
Θ ΜΕ 
ΦΡΑ  

α/α 
Ραρατθ
ρθτθρίο
υ Τιμϊν 

ΕΡΥ - 
Τιμι 

Ραρατθ
ρθτθρίο

υ 
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ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  …..        

 

ΣΘΜΕΛΩΣΘ: 

Για τθν κάκε εξζταςθ είναι απαραίτθτο να ςυμπλθρωκεί ο παραπάνω πίνακασ με τθν ςυνολικι  ποςότθτα 
και τθν τιμι ανά ςυςκευαςία για τθν διεξαγωγι όλων των εξετάςεων ϊςτε να προκφπτει θ τιμι ανά τεςτ 
και το τελικό ςυνολικό κόςτοσ ανά εξζταςθ, λαμβανομζνου υπόψθ το χρόνο ηωισ των αντιδραςτθρίων και 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Εκτόσ των αντιδραςτθρίων τα λοιπά απαραίτθτα αναλϊςιμα υλικά που απαιτοφνται (υγρά πλφςθσ και 
κακαριςμοφ, οροί, βακμονομθτζσ κ.λ.π.) κα προςφερκοφν ςφμφωνα με τον πίνακα 2 λοιπϊν υλικϊν του 
παρόντοσ.  

ΡΛΝΑΚΑΣ 2 (ΛΟΛΡΑ ΑΝΑΛΩΣΛΜΑ ΥΛΛΚΑ) 

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

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΥΛΛΚΟΥ 

ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΡΟΜ/ΤΘ 
ΓΛΑ ΤΟ 
ΕΛΔΟΣ 

ΕΛΔΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΤΛΜΘ 
ΑΝΑ 
ΣΥΣΚ/ΣΛΑ 

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ 
ΧΘΣΘΣ 

ΑΚΕΑΛΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ 
ΣΥΣΚ/ΣΛΩΝ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΤΛΜΘ 
ΣΥΣΚ/ΣΛΩΝ 
ΑΝΑ 
ΕΛΔΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΘΣ 
(7)=(4)Χ(6) 

ΤΛΜΘ 
ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΘ 
(8)=(7)/(3) 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 
(9)=(8)Χ(3) 

          

          

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 

 

Δθδόηεο   ……………………………….. (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνύ Ιδξύκαηνο) 

 

Ηκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Πξνο:   

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ-ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ» 
Τςειάληνπ 45-47, Αζήλα. ΣΚ. 10676 

 

Δγγύεζή καο ππ’ αξηζκ. …………………………….….. πνζνύ …………..…………….……. επξώ. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα 
παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ επξώ ………………………… ππέξ ηνπ 

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (δηεύζπλζε) .......................…………………………………..,  

ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) 
.......................…………………………………..  
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ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθώλ / λνκηθώλ πξνζώπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ....................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ....................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ....................... 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο 
κειώλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.……………… Γηαθήξπμε γηα ηελ πξνκήζεηα 
.................................. ηνπ Γ.Ν.Α. «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ», κε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ ……………………….. γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο: 
“(ηίηινο ζύκβαζεο)”/ γηα ην/α ηκήκα/ηα ............... 
Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε 
εγγύεζε) θαζ’ όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, 
ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………... [ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να 
είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ+ 

ή 

Η παξνύζα ηζρύεη κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα 
ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 

Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη 
ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο Γηαθήξπμεο, κε ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο 
παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Δθδόηεο   ……………………………….. 

(Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνύ Ιδξύκαηνο) 

 

Ηκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

 

Πξνο:   

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ-ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ» 
Τςειάληνπ 45-47, Αζήλα. ΣΚ. 10676 

 

Δγγύεζή καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνύ ………………….……. επξώ 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα 

παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 

επξώ……………………………………………………………………….. 

ππέξ ηνπ: 

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (δηεύζπλζε) .......................………………………………….., ή 
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(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(δηεύζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθώλ / λνκηθώλ πξνζώπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο 

κειώλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ………..   ηεο ππ αξηζ ......... ζύκβαζεο “(τίτλος σύμβασης)”, ζύκθσλα κε 
ηελ  ππ’ αξηζκ. ........................ Γηαθήξπμε  γηα ηελ πξνκήζεηα ………………….. κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ ηελ........................... ηνπ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ-ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ-
ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ». 
 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, 

ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξόλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο) 

ή 

κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ 

Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο 

παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI– Σχζδιο Σφμβαςησ 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ υπ’ αριθμ. ……. 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ – ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ – ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ» 

ΚΑΛ 
ΤΘΣ ΕΤΑΛΕΛΑΣ «…………»  

μζςα από την Διαδικαςία του αριθμ. …………….. Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ  Διαγωνιςμοφ  άνω των ορίων 
(αρ. ΕΣΘΔΘΣα….. )   για την προμήθεια  «………» 

τησ (ημερομηνία) 
Συμβατικοφ Τιμιματοσ ……………… € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

 

Στθν Ακινα ςιμερα τθν .........…………….. του ζτουσ …………., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

Αφενόσ 

Το Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ – Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν – Ρολυκλινικι» που εδρεφει ςτθν Ακινα, ςτθν Οδό 
Υψθλάντου 45-47, ΤΚ 106 76 και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κ. 
……………………….. …………………..………, και το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ 
Ανακζτουςα Αρχι» 

και αφετζρου 

Θ εταιρεία με τθν επωνυμία …………………….. που εδρεφει ςτθν Ακινα …………………….. *, ζχει αρικμό 
φορολογικοφ μθτρϊου ................., υπάγεται ςτθ ΔΟΥ............ και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κο 
…………………….., …………………….. τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με το …………………………………… και θ οποία ςτο εξισ 
κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Ρρομθκευτισ», 

Λαμβάνοντασ υπόψη : 

1) Τθν υπ. αρικ. ……….. από …………. διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τον προμικεια ……………….». 

2) Τθν από …………….. και με αρικ. Ρρωτ. .........../……/…………… προςφορά του αναδόχου, που υποβλικθκε 
ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ. 

3) Τθν  αρικμ. ………………… απόφαςθ του  Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου (ΑΔΑ: …..) , με τθν 
οποία κατακυρϊνεται θ προμικεια.  
ε) Τθν απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ αρικμ. …………………………. ΑΔΑ: …………………………….  
ςτ) Τθν απόφαςθ χχχχ/χχχχ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου για τθ νομιμότθτα τθσ ςφμβαςθσ (άνω του 
1.000.000 διαγωνιςμόσ) 
Συμφϊνηςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΚΟ 1. ΟΛΣΜΟΛ 

Αντίκλητοσ Το πρόςωπο που ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία 
περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ 
τθλεφϊνου, fax, e mail κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οποιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ προμικειασ ςτον Ρρομθκευτι ςχετικά με τθν υλοποίθςθ 
τθσ ωσ άνω προμικειασ. 

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των τθλεγραφθμάτων και 
των τθλεομοιοτυπιϊν. 

Ρρομήθεια: …………………….., όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ. 
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Θμερομηνία ζναρξησ ιςχφοσ τησ ςφμβαςησ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

Επιτροπή Ραρακολοφθηςησ και Ραραλαβήσ (ΕΡΡ): Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από το 
Νοςοκομείο, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ τθσ 
προμικειασ. 

Αναθζτουςα αρχή: Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ – Οφθαλμιατρείο Αθηνϊν – Ρολυκλινική»    

Ρροθεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ 
αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 
διαςτιματοσ. 

Ρροςφορά: θ από …………………….. προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Σφμβαςη: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 

Συμβατικά τεφχη : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Ρρομθκευτι, κακϊσ και 
όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ: α) τθ 
Σφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Ρροςφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ. 

 

ΑΚΟ 2. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ αμοιβισ που 
αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ «…..……………………..». Θ Ρρομικεια 
κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν προςφορά του Ρρομθκευτι, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ από 
…………………….. διακιρυξθσ και τθν υπ’ αρικμ. .. ................. απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 

Συγκεκριμζνα θ προμικεια  περιλαμβάνει  

α/α ΕΛΔΟΣ ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΕΛΔΟΥΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΑΚΑΘ 
ΑΞΛΑ 

ΦΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ:    

 

ΑΚΟ 3. ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΩΝ ΥΛΛΚΩΝ  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ..............μινεσ από τθν υπογραφι τθσ, θ  οποία μπορεί να 
παρατακεί χρονικά, με μονομερζσ δικαίωμα του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ – ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ – 
ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ», ζωσ (3) μινεσ, προσ απορρόφθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ (χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ). 

Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα υλικά τμθματικά εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από 
τθν ζγγραφθ παραγγελία ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου. (ςε περίπτωςθ εξοπλιςμοφ 
διαφοροποιείται) 

Ουδεμία μεταβολι του προγράμματοσ παράδοςθσ επιτρζπεται χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ο δε ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ δφναται να παρατακεί υπό τισ κάτωκι ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 
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Α) θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ παρατάςεωσ αυτισ να είναι ςφμφωνθ με τουσ περιοριςμοφσ 
του άρκρου 132 του Ν 4412/2016.  

Β) να ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ.  

γ) θ παράταςθ να είναι ίςθ ι μικρότερθ από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο προμθκευτισ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ.  
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.   
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ 
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 

ΆΚΟ 4. ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΩΝ ΥΛΛΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΛ  

Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να 
παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ.  

Κατά τθν παραλαβι των υλικϊν ι και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να διενεργεί τουσ κάτωκι ελζγχουσ: α) με μακροςκοπικι εξζταςθ, β) Με χθμικι ι μθχανικι 
εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ), γ) Με πρακτικι δοκιμαςία, δ) Με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω 
τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ προμικεια υλικό ι και με οποιονδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο 
τρόπο, εφόςον ο τρόποσ αυτόσ προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ.  

Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 

Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται εντόσ 
τριϊν (3) θμερϊν από τθ λιψθ τθσ ςυμβατικισ παραγγελίασ.  

Κατά τα λοιπά και ςχετικά με τθ διαδικαςία, τισ αντιρριςεισ, τισ γνωςτοποιιςεισ και ότι άλλο αφορά τθ 
διενζργεια ελζγχων και τθν παραλαβι των αγακϊν ςε εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ιςχφουν οι διατάξεισ των 
άρκρων 208 και 209 του ν 4412/2016.  

  

ΑΚΟ 5. ΚΥΩΣΕΛΣ – ΕΚΡΤΩΣΕΛΣ ΜΕΧΛ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΘΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ 

 Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τυχόν παράταςθσ που χορθγικθκε με αίτθμα του Ρρομθκευτι πλθν των περιπτϊςεων 
ανωτζρασ βίασ ι παράταςθσ με αίτθμα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.   
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν.  
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Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο 
χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.  

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

ΑΚΟ 6.  ΑΜΟΛΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ρρομθκευτι ανζρχεται ςτο ποςό των 
………………….. ευρϊ και ……………….. λεπτϊν (……………,.. €), πλζον ΦΡΑ ……….% ……………………. ευρϊ και 
…………….. λεπτϊν (………..,…..€) ιτοι ςυνολικά ……………………. ευρϊ και …………. λεπτϊν (……………..,…€).  

Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ, 
νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ μετά από ςυνολικι ζρευνα που 
πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι 
ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, χωρίσ 
καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ομοίωσ, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ 
καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του 
Αναδόχου ι τρίτων. 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των προϊόντων/ υλικϊν ςτον Ρρομθκευτι κα γίνει τμθματικά και με τμθματικι 
εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ που αναλογεί ςτο εκάςτοτε παραδοκζν τμιμα μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι του τμιματοσ αυτοφ. 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν 
που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από 
τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για 
ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 

Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. Από κάκε 
τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά 
Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.  

Ο Ρρομθκευτισ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. 

Στθν αμοιβι του προμθκευτι, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι  υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και 
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ. 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208.  

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα.  

γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν 

ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ.  

 
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art208
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Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969)). 

δ) Χαρτόςθμο 3%  επί των άνω κρατιςεων και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου. 

ε) Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/2007. 

 Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν. 
4172/2013, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του Ν 
4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013). 

Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά 
και δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία 
ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΑΚΟ 7. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό 
…………………………. εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………….. ΤΑΡΕΗΑΣ, ποςοφ …………………….. ευρϊ (………………. €) 
(5% τθσ ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του Αναδόχου, χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ), 
ιςχφοσ μζχρι ……………………………, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά το αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ Διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, φςτερα από τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ των τυχόν 
απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και ςφμφωνα με οριηόμενα ςτον Ν. 4281/2014 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςε περίπτωςθ παράβαςθσ 
κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ 
αυτισ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 

 

ΑΚΟ 8. ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ 

1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να ςυνεργάηεται 
ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ 
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 
2. Ο Ρρομθκευτισ, εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παρίςταται ςε 
υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 
3. Ο Ρρομθκευτισ  κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των 
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υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ 
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
4. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 
απορρζουν από τια διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, οι 
οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ 
του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016.  
5. Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν προμικεια, 
ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ 
επιμζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, διακζτοντασ άτομα  με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, 
τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. 
6. Ο Ρρομθκευτισ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι 
απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ και το Νόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από 
άτομα, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα 
Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται 
μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
7. Ο Ρρομθκευτισ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, 
που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
8. Απαγορεφεται ςτον Ρρομθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και 
ευκφνεσ, που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 
9. Ειδικι μνεία γίνεται για ςυμβάςεισ που αφοροφν Ιατροτεχνολογικό Εξοπλιςμό Βιοιτρικισ 
Σεχνολογίασ ςε ότι αφορά τθν υποχρζωςθ παροχισ ανταλλακτικϊν, services και λοιπζσ κατά περίπτωςθ 
υποχρεϊςεισ.  
 

ΑΚΟ 9. ΕΜΡΛΣΤΕΥΤΛΚΟΤΘΤΑ – ΡΝΕΥΜΑΤΛΚΘ ΛΔΛΟΚΤΘΣΛΑ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ρρομθκευτισ κα αναλάβει 
τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε 
ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.  

Ειδικότερα: 

Ο Ρρομθκευτισ δφναται να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ αςχολοφνται 
άμεςα με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και διαςφαλίηει ότι οι υπάλλθλοι αυτοί είναι ςε πλιρθ 
γνϊςθ και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. Ο Ρρομθκευτισ μεταφζρει 
αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ του και ςτουσ υπεργολάβουσ του και ςτουσ με οποιονδιποτε τρόπο ςυνδεόμενουσ 
με αυτόν για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ προμικειασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ κα περιζλκουν ςε 
γνϊςθ του Ρρομθκευτι κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, οι 
οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν εκτζλεςθ του Ζργου αυτοφ. Ωσ 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςε τρίτουσ, ακόμα και αν δεν 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια. 

Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων των πλθροφοριακϊν 
ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που αςχολοφνται με το Ζργο, 
αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, χϊρουσ ι εταιρείεσ. Ο Ρρομθκευτισ 
υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τα μζτρα που παίρνει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτον Ρρομθκευτι, θ 
Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων «περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ» 
και να αξιϊςει πλθρωμι και αποηθμίωςθ για όλεσ τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ, κετικζσ ι και αποκετικζσ ηθμίεσ 
που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί κακϊσ επίςθσ και να προβεί ςτθ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ με υπαιτιότθτα 
του Ρρομθκευτι, κθρφςςοντασ τον ζκπτωτο. 
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Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, πλάνα, 
ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται 
ι καταρτίηεται από τον Ρρομθκευτι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά και ανικουν 
κατά κυριότθτα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ρρομθκευτισ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, 
παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ρρομθκευτισ μπορεί να κρατά 
αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ 
άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατά τα 
λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για οποιοδιποτε 
κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να 
ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ρρομθκευτι, ο οποίοσ 
υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του 
τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ρρομθκευτισ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να 
καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ 
ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι 
αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου. 

 

ΑΚΟ 10. ΑΝΩΤΕΑ ΒΛΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 
μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

Ο Ρρομθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται 
να απαντιςει εντόσ τριάντα (30) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του Ρρομθκευτι, διαφορετικά, με 
τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 

 

ΑΚΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΑ ΚΑΛ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λφςει τθ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο μετά από 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ. Στθ περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ πζραν τθσ αμοιβισ 
για το μζροσ τθσ Σφμβαςθσ που ζχει εκτελζςει μζχρι του χρόνου τθσ καταγγελίασ, δεν δικαιοφται να λάβει 
κανζνα επιπλζον ποςό ωσ αποηθμίωςθ, εκτόσ των παραγγελιϊν προϊόντων που αποδεδειγμζνα ζχουν 
προθγθκεί τθσ καταγγελίασ και εφόςον αυτά τελικϊσ παραλθφκοφν. 

Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ τθσ 
περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν 
θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ του Δθμοςίου και θ 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι 
ςυμφωνία των μερϊν και με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 132 και 201 (γνωμοδότθςθ αρμοδίου οργάνου) 
του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΚO 12. ΕΚΧΩΘΣΘ – ΜΕΤΑΒΛΒΑΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ. Κατ’ εξαίρεςθ ο 
ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε τράπεηα τθσ επιλογισ του 
που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
διατάξεισ του Ν 4270/2014. 
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ΑΚΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε: 

α) όταν παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που 
παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο.  

β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν.  
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ .  

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

 

ΑΚΟ 14. ΛΟΛΡΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

Οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν Διατάξεισ του Ν. 4412/2016, θ από …………………….. διακιρυξθ του ςχετικοφ 
διαγωνιςμοφ και θ από …………………….. κατατεκείςα προςφορά του Αναδόχου αποτελοφν 
ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι διαφορετικισ 
ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ: 

α) Θ παροφςα ςφμβαςθ 

β) Οι διατάξεισ περί προμθκειϊν 

γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

δ) Θ προςφορά του Αναδόχου 

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο 
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπ’ όψθ για τθν ερμθνεία των όρων τθσ 
παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ. 

Αντίκλθτοσ του Αναδόχου, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο κ.………………………., κάτοικοσ ………………., ΤΚ …………….. 
τθλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. email…………………  

Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο κα γίνεται με κάκε πρόςφορο μζςο 
ιτοι με ταχυδρομικι επιςτολι, τθλεομοιοτυπία, ι θλεκτρονικά μζςα.  

 

ΑΚΟ 15. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ – ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει 
ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, με βάςθ τισ 
αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια 
Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να προβλεφτεί 
ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν 
ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ 
αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο.  

Ειδικά κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του αναδόχου κυρϊςεισ δυνάμει των άρκρων 203 
(κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου), 206 (χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 207 (κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ προμικειασ), 213 (απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - αντικατάςταςθ) του Ν. 4412/2016 μπορεί 
να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, 
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μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου και θ απόφαςθ που κα εκδοκεί δεν 
επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

Σε πιςτϊςει των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τρία πρωτότυπα. Δφο ζλαβε θ Ανακζτουςα 
Αρχι και ζνα ο Ρρομθκευτισ  

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΘ 

 

Για το Νοςοκομείο                   Για την εταιρεία 
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