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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘

ΧΑΝΙΑ:

27 -08 - 2020

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : 18585

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ’ αριθμ. 11 πρκ26/13-08-2020
(ΑΔΑ:64ΕΦ46907Τ-6ΝΤ) Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χανίων και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95,
Ν3329/2005, Ν2955/01,το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Όπως αυτοί ισχύουν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ» (CPV 98300000-6) & ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (CPV 71620000-0).

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την Παρασκευή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

04-09-2020 και ώρα 14:00μμ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ
ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ Ε-MAIL: apontikaki@chaniahospital.gr

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
«ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ» (CPV 98300000-6) & ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (CPV
71620000-0).
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Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

0429

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Προϋπολογισμός 9.484,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
Προϋπολογισμός : 11.760,16 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%

ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

20REQ007227349
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλ: 28210 22335 Ε-mail: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υπηρεσία Ελέγχου των Διαλυμάτων Αιμοκάθαρσης για Ενδοτοξίνες στη ΜΤΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΔΕΙΓΜ.

ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

50,00

2.500,00

Α. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
A. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ

50

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Τιμή με κρατήσεις
χωρίς Φ.Π.Α.
Ποσοστό Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.500,00
600,00
3.100,00

2.500,00

Δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
Εξακόσια ευρώ
Τριών χιλιάδων εκατό ευρώ

Υπηρεσία Μικροβιολογικές και Φυσικοχημικές Αναλύσεις Τροφίμων και Νερού
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΡΟΥ» (κατηγορία CPV 98300000-6)
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Άρθρο 1ο : Αντικείμενο του διαγωνισμού
Αντικείμενο της ανατεθείσας εργασίας είναι :
1.

Η διενέργεια δειγματοληψιών τροφίμων και νερού από το χώρο της κουζίνας του Νοσοκομείου Χανίων.

2.

Η συντήρηση και μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο.

3.

Η πραγματοποίηση χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων του άρθρου 3 στις παραμέτρους
που καθορίζονται.

4.

Η έκδοση των αποτελεσμάτων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία θα περιλαμβάνεται :
4.1 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία.
4.2 Επισήμανση των αποκλίσεων από τις παραμετρικές τιμές με καταγραφή των πιθανών αιτιών.
4.3 Αναφορά στις επιπτώσεις των αποκλίσεων στην ανθρώπινη υγεία.
4.4 Προτάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των αποκλίσεων.

5.

Η παροχή στοιχείων και συμπλήρωση τυποποιημένων εγγράφων που σχετίζεται με την

υποχρέωση του

Νοσοκομείου για παροχή πληροφοριών σε φορείς ή υπηρεσίες.

Άρθρο 2ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
Στο διαγωνισμούς που διενεργεί το Νοσοκομείο Χανίων. μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον :
1. Ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις) και παρέχουν
αντίστοιχες υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.
2. Διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την
εκτέλεση των εργασιών και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία αντίστοιχες (ακριβώς)
εργασίες συγκρίσιμης έκτασης στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν
οργανωμένα Εργαστήρια, διαπιστευμένα σύμφωνα με το ISO 17025 από το Ε.ΣΥ.Δ.
ή άλλο αντίστοιχο ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού, στην
δειγματοληψία και τις εργαστηριακές αναλύσεις των παραμέτρων του νερού, όπως
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία
4. Το σύνολο των εργαστηριακών παραμέτρων που περιλαμβάνονται στην μελέτη θα
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτονται από διαπίστευση του Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλο
αντίστοιχο ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού.
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται :
α. Η φράση «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»
β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
3
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Στον φάκελο θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού σε οποιαδήποτε έλλειψη τα
παρακάτω:
1) Οργανόγραμμα της επιχείρησης και κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την
Επιθεώρηση Εργασίας στην οποία θα αποτυπώνεται το απασχολούμενο προσωπικό,
οι σχέσεις εργασίας, το διάστημα απασχόλησης και οι ειδικότητές τους.
2) Βιογραφικό σημείωμα και τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου του έργου ο οποίος θα
πρέπει να είναι επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία (κατά προτίμηση μεγαλύτερη των
δέκα ετών) στις εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων και νερού.
3) Κατάλογο των κυριότερων αντίστοιχων υπηρεσιών συγκρίσιμης έκτασης σχετικές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού που παρασχέθηκαν την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα
ή στην Αλλοδαπή.
4) Παρουσίαση της επιχείρησης με αναφορά στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το
προσωπικό, το έργο κλπ. (να επισυναφθεί φυλλάδιο εάν υπάρχει).
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται η έδρα του εργαστηρίου
και ο τρόπος έγκαιρης μεταφοράς των δειγμάτων στο εργαστήριο τόσο σε τακτική όσο
και σε έκτακτη δειγματοληψία προκειμένου να διασφαλίζονται οι απαιτούμενοι χρόνοι
συντήρησης των δειγμάτων που ορίζονται στα ελληνικά και διεθνή πρότυπα ανάλογα
με την μετρούμενη παράμετρο. Σύμφωνα με τις οδηγίες για τη δειγματοληψία και
μικροβιολογική ανάλυση του ΕΦΕΤ για τα τρόφιμα επειδή το ISO/DIS 7218 δεν θέτει
μέγιστο όριο για το χρόνο μεταφοράς ασταθών στη περιβαλλοντική θερμοκρασία
προϊόντων, συνιστάται τα δείγματα να φθάνουν στο εργαστήριο μέσα σε 36 ώρες από
τη δειγματοληψία.
Επίσης, σύμφωνα με τις οδηγίες για τη δειγματοληψία του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης του ΚΕΕΛΠΝΟ και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, για το νερό ο
μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του δείγματος συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς
είναι 8-12 ώρες.
ο

Άρθρο 3 : Παράμετροι παρακολούθησης
Οι παράμετροι που θα αναλύονται και ο αριθμός των δειγμάτων θα καθορίζονται από το πρόγραμμα
παρακολούθησης που έχει καταρτιστεί και το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες παραμέτρων:
1.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Αριθμός δειγμάτων/ έτος : 50, ο οποίος αριθμός αναλύεται ως εξής:
1.1.ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ


Ολικά κολοβακτηριοειδή (αποικίες /100ml)



Ε.coli (αποικίες /100ml)



Εντερόκοκκοι (αποικίες/100ml)



Αριθμός αποικιών στους 22 C και 37 C (αποικίες/ml)

0

0
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Pseudomonas aeruginosa (αποικίες/100ml)



Ολικό Υπολειμματικό χλώριο (mg/l)



Ελεύθερο Υπολειμματικό χλώριο (mg/l)

Αριθμός δειγμάτων/ έτος : 35
1.2. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (Δοκιμαστική παρακολούθηση)


ρΗ



Αγωγιμότητα (μS/cm)



Ολική Σκληρότητα



Παροδική Σκληρότητα



Αλκαλικότητα



Χλωριούχα άλατα (mg/l)



Νιτρικά άλατα (mg/l)



Νιτρώδη άλατα (mg/l)



Αμμώνιο (mg/l)



Θολερότητα

Αριθμός δειγμάτων/ έτος : 12
1.3. Συμπληρωματική παρακολούθηση



Παρασιτοκτόνα (οργανικά εντομοκτόνα, ζιζανιακτόνα, μυκητοκτόνα, νηματωδοκτόνα,
ακαριοκτόνα, φυκοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, γλινοκτόνα και άλλα συναφή προϊόντα
μεταξύ άλλων οι ρυθμιστές αύξησης και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών, προϊόντα
υποβάθμισης και αντίδρασης) (μg/l)



Σύνολο παρασιτοκτόνων (μg/l)

Αριθμός δειγμάτων/ έτος : 3

2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2.1.ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/
ΕΤΟΣ

Γαλακτοκομικά
(γάλα,
γιαούρτι)

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E.

τυριά, Coli,

Staphylococcus Aureus,

Listeria

15

Monocytogenes,

Salmonella

spp,

Enterobacteriace
5

Είδη
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αρτοποιίας- Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E.

ζυμαρικά - ρύζι

Coli,

Staphylococcus Aureus,

Listeria

10

Monocytogenes,

Salmonella

spp,

Enterobacteriace
Αυγά

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E.
Coli,

Staphylococcus Aureus,

Listeria

10

Monocytogenes,

Salmonella

spp,

Enterobacteriace
Κρέας – Αλλαντικά Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E.
- Ψάρι

Coli,

Staphylococcus Aureus,

Listeria

15

Monocytogenes,

Salmonella

spp,

Enterobacteriace
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

50
2.2.ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/
ΕΤΟΣ

Ζεστή Κουζίνα

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E.
Coli,

Staphylococcus Aureus,

Listeria

Monocytogenes,

Salmonella

40

spp,

Enterobacteriace
Κρύα

Κουζίνα

– Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E.

Σαλάτες

Coli,

Λαχανικών

Listeria

Staphylococcus Aureus,
Monocytogenes,

Salmonella

40

spp,

Enterobacteriace
Είδη

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E.

ζαχαροπλαστείου

Coli,
Listeria

Staphylococcus Aureus,
Monocytogenes,

10
6
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Salmonella
spp,
Enterobacteriace
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

90

2.3.ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΙΔΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/
ΕΤΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ-

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E.

ΣΚΕΥΗ

Coli, Coliforms
20

Το είδος των αναλύσεων και το πλήθος των δειγμάτων που αναφέρονται παραπάνω αφορούν τον έλεγχο και
την παρακολούθηση της ποιότητας των τροφίμων και του νερού, και βασίζονται στο πρόγραμμα
δειγματοληψιών που έχει καταρτίσει το Νοσοκομείο στα πλαίσια του συστήματος HACCP.
Τόσο το πρόγραμμα δειγματοληψιών όσο και οι παράμετροι ελέγχου είναι δυνατόν να τροποποιηθούν από την
Υπηρεσία σε συνεννόηση με τον ανάδοχο εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Άρθρο 4ο : Επισκέψεις
Βάση του ενδεικτικού προγράμματος που έχει καταρτίσει η Υπηρεσία του Νοσοκομείου, οι δειγματοληψίες για
την διενέργεια των παραπάνω αναλύσεων προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε επισκέψεις που θα ορίσει
το Νοσοκομείο και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι έκτακτες δειγματοληψίες.
Η επίσκεψη αφορά την λήψη του συνόλου των δειγμάτων. Σε περίπτωση που για την λήψη των απαιτούμενων
δειγμάτων ο ανάδοχος πραγματοποιήσει περισσότερες επισκέψεις δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση.
ο

Άρθρο 5 : Δειγματοληψία
Η δειγματοληψία θα γίνεται από τον ανάδοχο μέσα στις δυο επόμενες εργάσιμες ημέρες μετά από την
έγγραφη εντολή του αρμόδιου τμήματος του Νοσοκομείου. Η δειγματοληψία θα διενεργείται τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες της Υπηρεσίας. Η εντολή θα περιλαμβάνει τα σημεία δειγματοληψίας και το είδος των
αναλύσεων που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν. Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών η Υπηρεσία θα
διαθέτει εξουσιοδοτημένο υπάλληλό της ο οποίος θα συνοδεύει τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την
δειγματοληψία.

ο

Άρθρο 6 : Έκτακτες δειγματοληψίες - Αναλύσεις
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Στην περίπτωση που ζητηθεί έκτακτη δειγματοληψία από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
αυθημερόν μετά από τη σχετική ειδοποίηση να προβεί στη δειγματοληψία. Έκτακτη δειγματοληψία σε
περίπτωση ειδικής ανάγκης και για περιορισμένο αριθμό δειγμάτων μπορεί να διενεργείται και από το
προσωπικό της Υπηρεσίας με αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο, χωρίς αυτό να αναιρεί την ανωτέρω
υποχρέωση του αναδόχου για τις έκτακτες δειγματοληψίες όταν αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία του
Νοσοκομείου.
Σε περίπτωση δειγματοληψίας από προσωπικό του Νοσοκομείου, μόνο τα έξοδα αποστολής βαρύνουν
την υπηρεσία και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οικονομικής αμοιβής για τη δειγματοληψία.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται ακόμα και σε έκτακτες περιπτώσεις (ανάγκες) που μπορεί να
αντιμετωπίσει η Υπηρεσία και οι οποίες μπορεί να είναι σε Σαββατοκύριακα, αργίες, ώρες εκτός λειτουργίας
καταστημάτων & υπηρεσιών κλπ.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ανταπόκριση του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι άμεση, ενώ η διενέργεια της
δειγματοληψίας και οι αναλύσεις των παραμέτρων θα γίνεται με τους όρους και τις τιμές που ισχύουν για τις
κανονικές δειγματοληψίες και αναλύσεις με βάση την προσφορά του.
ο

Άρθρο 7 : Παράδοση αποτελεσμάτων - προθεσμίες
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ευθύς μόλις είναι έτοιμα θα γνωστοποιούνται από τον Ανάδοχο στο
εξουσιοδοτημένο άτομο του Νοσοκομείου μέσω fax ή email σε συγκεντρωτικό πίνακα και σε αναλυτική μορφή
με σχολιασμό όπου κρίνεται σκόπιμος. Επίσης θα αποστέλλονται προς την Υπηρεσία, σε επίσημο
σφραγισμένο χαρτί.
Τα επίσημα αποτελέσματα θα πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία εντός πέντε εργάσιμων ημερών από
την επομένη της δειγματοληψίας για τις εργαστηριακές αναλύσεις που διενεργούνται από τον ανάδοχο .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα
εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης
της προσφοράς.
α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.
β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις.
γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
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ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή το πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ) (όπως αυτά αναφέρονται και
στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή
κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος,
από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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