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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

7θ ΤΠΕ ΚΡΘΣΘ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

‘’Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ‘’ 

Πλθροφορίεσ : Αντωνία Ποντικάκθ 

Σθλζφωνο  :  28210 22336 

E-mail : apontikaki@chaniahospital.gr  

 

Χανιά:   17/05/2021 

Αρικμ. Πρωτ.:  9946 

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ Αρικμ. 9Π / 2021   

ΑΝΟΙΚΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 
 

Για τθν ΤΠΘΡΕΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΧΑΝΙΩΝ (CPV 60000000-8) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 74.400,00  ευρϊ ςυμπ/νου ΨΡΑ 24%. 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτόσ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ 

ΩΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 31/05/2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00 πμ 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
Γενικό Νοςοκομείο Ωανίων 

(Κωδικόσ ΝUTS: GR434) 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΨΡΑ 
74.400,00 ευρϊ  

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 

ΩΩΙΣ ΨΡΑ 
60.000,00 ευρϊ 

ΡΕΙΓΑΨΘ ΕΙΔOYΣ 
ΤΠΘΡΕΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 60000000-8)  

(Ωσ παρακάτω πίνακασ και Παράρτθμα Σϋ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν) 

ΨΟΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ - 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ 
Γενικό Νοςοκομείο Ωανίων Ν.Ρ.Δ.Δ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ 
www.chaniahospital.gr 
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(ςτθν οποία υπάρχει πλιρθσ, 

άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ 

ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ) 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ 

ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΡΟ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΘ 

Γενικό Νοςοκομείο Ωανίων 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΥ 

ΒΑΥΝΕΙ 

Τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2021 του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Ωανίων – ΚΑΕ 0829 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑ 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ Ωσ παρακάτω πίνακασ και  Παράρτθμα Σϋ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ ορίηεται ςε (1) ζνα ζτοσ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 
Γενικό Νοςοκομείο Ωανίων 

(Κωδικόσ ΝUTS: GR434) 

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 
Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΨΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 
Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 

24 του Ν. 2198/94. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου για τθν ΤΠΘΡΕΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΑΙΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 60000000-8)  για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 

του Νοςοκομείου Χανίων  

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ανά είδοσ. 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων ‘’Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ‘’ ζχοντασ υπόψθ: 

 

Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΨΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν, όπωσ αυτόσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει 

2. Τον εκτελεςτικό κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

3. του Ν.2955/01 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ» 

4. του N.4152/2013 περί «Ρροςαρμογισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16
θσ

  Ψεβρουαρίου 2011 για τθν 

καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 

5. του Ν.3310/05 (ΨΕΚ 30/Α/2005) «Μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι των  καταςτρατθγιςεων 

κατά τθν ςφναψθ των δθμοςίων ςυμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ν3414/05 (ΨΕΚ 279/Α/10-11-2005) 

«Τροποποίθςθ του Ν 3310/05 «Μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι των καταςτρατθγιςεων κατά τθν 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων». 
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6.  του Ν.3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

7.  του Ν.3527/2007(ΨΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων εποπτευομζνων  από το Υπουργείο 

Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

8.  του Ν.3580/07 «Ρρομικειεσ φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ 

διατάξεισ» 

9.  του  Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό τφπο και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΨΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 46 του Ν. 3801/2009 ΨΕΚ 163 Α/04-09-2010» 

10. Του Ν. 3846/2010 ( Αϋ66) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ».  

11. Του Ν. 3861/2010 (ΨΕΚ 112
Α
/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ και τισ 

ςχετικζσ εγκυκλίουσ».  

12. του Ν.4013/2011 (ΨΕΚ 204/Α) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων-Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(Ρτωχευτικόσ κϊδικασ) - Ρροπτωχευτικι 

διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

13. του Ν.3918/2011 (ΨΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» 

14. του Ν.4052/2012 (ΨΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ & Κοιν/κθσ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ …….τθσ εκνικισ οικονομίασ». 

15. του Ν.4055/2012 (ΨΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιθ δίκθ και εφλογθ διάρκεια αυτισ». 

16.  του N.4250/2014 (ΨΕΚ 74/A/2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν προςϊπων, 

Υπθρεςιϊν Δθμοςίου τομζα-Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ. 318/92 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ.  

17. του N. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – 

δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

18. Θ υπ’ αρικμ. 94064/1-10-2012 (ορκι επανάλθψθ) Εγκφκλιο του Υπουργοφ Υγείασ 

19. Ο Ν. 4046/2012 (ΨΕΚ Αϋ 28/14-02-2012) θ ειςαγωγι τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί οριςτικά μζχρι 

το 2ο τρίμθνο του 2012 (ςελ. 795) 

20. Θ υπ’ αρικμ. 53560/5-6-2013 Εγκφκλιο του Υπουργοφ Υγείασ 

21. Το Μνθμόνιο Συνεννόθςθσ ςτισ Συγκεκριμζνεσ Ρροχποκζςεισ Οικονομικισ Ρολιτικισ 9-2-2012, ΡΑΑΤΘΜΑ V_2_ΕΛΛ ςελ. 
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22. Τθν υπ’ αρικμ. Β2α/οικ. 70504 (ΨΕΚ 3815/Β/ 15-10-2019) Απόφαςθ ΥΥ  

23. Το υπ’ αρικμ. 3560/22-7-2008 ζγγραφο τθσ ΕΡΥ «Κακοριςμόσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν ΔΛΡ» 

24. Τα άρκρα 2 & 3 «Ρεριεχόμενο επαγγζλματοσ» του ΡΔ 340/1998 «Ρερί επαγγζλματοσ Λογιςτι – Ψοροτζχνθ και τθσ αδείασ 

αςκιςεωσ», όπωσ ιςχφει ςιμερα 

25. Θ Εγκφκλιοσ Ε2019/2020, «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του εντφπου Ε3 

26. του N. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

27. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» 

28. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 

ζωσ 15 

29. του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) περί ανάλθψθσ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ 

30. το Ρ.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία” 

31.  του Ν.4472 2017 (ΨΕΚ 74/Α/19-5-2017) περί ίδρυςθσ τθσ Ε.Κ.Α.Ρ.Υ για τθν κεντρικοποίθςθ προμθκειϊν των εποπτευομζνων 

από το Υπουργείο Υγείασ φορζων όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

32. τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 

33. του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 

κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ  

34. 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 

ΑΔΑ: 6ΙΝΦ46907Τ-4ΨΙ
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35. Του Ν.4782/2021 (ΨΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ 

για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» όπωσ ιςχφει. 

 

2. Σισ Αποφάςεισ 

 Θ με κζμα 9ο / πρακτικό 11ο / 28-04-2021 απόφαςθ ΔΣ (66Ω646907Τ-ΘΘ8) ςχετικά με τθν ζγκριςθ του Ρρογράμματοσ 

Συμβάςεων 2021 

 Θ με κζμα 9ο / πρακτικό 9ο/ 22-03-2021 Απόφαςθ ΔΣ Σχετικά με τθν ζγκριςθ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

 Το με ΑΔΑΜ 21REQ008604164 2021-05-14 Ρρωτογενζσ Αίτθμα ςτο ΚΘΜΔΘΣ 

 Τον Αρικµό πρκ 883/17-05-2021  διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου για τθν ζγκριςθ του ςχετικοφ αιτιµατοσ 
(ΑΔΑ 65Α46907Τ-509)  (Α∆ΑΜ: 21RΕQ008611224 2021-05-17). 

 Τισ Υπθρεςιακζσ Ανάγκεσ 

 

ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ 

 

Δθμόςιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνιςμό, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ  για τθν ανάδειξθ αναδόχου για ΤΠΘΡΕΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 60000000-8) για 

ζνα (1) ζτοσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (ωσ Ραράρτθμα ΣΤϋ τθσ παροφςθσ), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ 

δαπάνθσ 74.000,00  ευρϊ ςυμπ/νου ΨΡΑ 24%, ςε βάροσ του ΚΑΕ 0829  του Γενικοφ Νοςοκομείου Ωανίων. 

 

 

1.- ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γενικό Νοςοκομείο Ωανίων 

(Γραφείο Ρρωτοκόλλου) 

28/05/2021 

θμζρα 

Παραςκευι και 

ϊρα 14:00 μμ 

Γενικό Νοςοκομείο Ωανίων 

(Γραφείο Ρρομθκειϊν) 

31/05/2021 

θμζρα Δευτζρα 

και ϊρα 11:00 πμ 

 

Προςφορζσ κα κατατίκενται μζχρι τθν 28/05/2021 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 14:00 μμ ςτο γραφείο 

πρωτοκόλλου του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων. 

(Συχόν προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα είναι εκπρόκεςμεσ και κα 

επιςτραφοφν)  

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια από επιτροπι,  θ οποία ζχει οριςτεί για το ςκοπό αυτό. 
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2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΧΟΤΝ:  

Σφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ ( φυςικά και νομικά πρόςωπα) και, ςε 

περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε:  

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) ςε 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 γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 

πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν 

τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει  τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ 

ςφμβαςθ εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα τμιματα που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ   ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

3.2  ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΨΟΩΝ       ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

3.4  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ        ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

3.5 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ     ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ 

3.6 ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ       ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ 

3.7 ΣΩΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ        ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ 

4 - Εφ’ όςον απαιτείται κατάκεςθ δειγμάτων ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 214 του Ν. 4412/2016. 

5 - Εφ όςον από τουσ ενδιαφερόμενουσ προςφζροντεσ ηθτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα 

ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται ωσ ορίηεται ςτο άρκρο 121 του Ν.4412/2016.  

6- Συχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τθν Τπθρεςία.  

7. Θ παροφςα διακιρυξθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το Ν.4782/2021 

(ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων 

ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ 

για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» και ιςχφει. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 
Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΘΣΘ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΑ 

 
ΗΟΤΡΙΔΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ 

 

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1.1 - Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα  

ςτον Ν.4412/2016 ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα μζςα  ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δυο αντίγραφα. 

1.2.1 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

1.2.2.  Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ  μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου  απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

1.2.3. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 

πριν τθ λιξθ τθσ, κατϋ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του 

διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ 

ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να 

επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου 

ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.   

1.3- το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

1.3.1 - Θ λζξθ  ΡΟΣΨΟΑ. 

1.3.2 - Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Ανακζτουςασ Αρχισ) που διενεργεί τθν προμικεια. 

1.3.3-Ο αρικμόσ  τθσ διακιρυξθσ. 

1.3.4-Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ) προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. 

1.3.5-Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα) 

1.4- Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και 

ειδικότερα τα εξισ: 

1.4.1- Σε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» μζςα ςτον κυρίωσ 

φάκελο τοποκετοφνται όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά. 

1.4.2.- ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό  ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον 

κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». Επιςθμαίνεται ότι όλα τα φφλλα των παραπάνω 

εγγράφων ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, πλθν τθσ οικονομικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπορικϊν φυλλαδίων 

(PROSPECTUS φωτογραφιϊν, τεχνικϊν φυλλαδίων  κ.λ.π.), κα φζρουν ςυνεχι αρίκμθςθ από το πρϊτο μζχρι 

το τελευταίο.  

   Σε φάκελο με τθ ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται :  

1. Σα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ ςε δφο αντίγραφα.  

1.4.3.-ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ επί ποινι απορρίψεωσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο εισ 

διπλοφν, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ». 

Επιςθμαίνουμε τθν προςοχι ςασ ςτα ακόλουκα : 

1.4.4- Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΕΧΝΙΚΘ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ προςφοράσ κα φζρουν και 

τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
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1.4.5. –Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΩΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να 

τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν 

ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΨΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου 

1.4.6.-Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα θ 

γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά τουσ, τότε ο προςφζρων 

οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ « πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα 

δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνον τθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι Εμπορικά ηθτιματα 

τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

1.4.7. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 

προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον 

προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει 

και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν ςε  αυτιν  διορκϊςεισ 

που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

1.4.8. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127, του Ν. 4412/2016  κατά 

τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και 

ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με 

οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει , ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω όρουσ. 

Θ άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά τθσ διακιρυξθσ δεν κωλφει τθ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό.  

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι διαγωνιηόμενοι παρζχουν 

διευκρινιςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν 

εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινιςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, 

ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία 

υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο.   

Αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςφμφωνα με το 09/03/2021 Ν. 4782/2021, άρκρο 42  “υμπλιρωςθ 

- αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν– Αντικατάςταςθ άρκρου 102 Ν. 4412/2016” τροποποίθςθ του 

Ν4412/2016  αναφζρονται τα εξισ: 

Το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικακίςταται ωσ εξισ: «Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 

ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, 

ηθτοφν από τουσ προςφζροντεσ ι υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που 

πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι 

όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν 

τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 

μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ». 

1.4.9. Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν και τθ ςυμμετοχι ςε αυτοφσ, ςυντάςςονται 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

1.4.10. Εάν από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ προβλζπεται ότι μαηί με τθν προςφορά πρζπει να κατατεκοφν και 

δείγματα του υλικοφ, αυτά κατατίκενται πριν από τον διαγωνιςμό ςτθν Υπθρεςία, θ δε ςχετικι απόδειξθ 

υποβάλλεται μαηί με τθν προςφορά. 
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1.4.11. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 

απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ, όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ  κα περιζχονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ 

τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, όταν απαιτείται κατάκεςθ δείγματοσ, 

επιτρζπεται θ αποςτολι του, ςφμφωνα με τα οριηόμενα παραπάνω, υπό τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι τοφτο κα 

περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τζςςερισ (4) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

το δε αποδεικτικό αποςτολισ κα περιζχεται απαραίτθτα ςτο φάκελο προςφοράσ με τα τεχνικά ςτοιχεία. 

1.4.12. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν 

τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου, δεν λαμβάνονται 

υπόψθ. 

1.4.13. Ρροςφορζσ που περιζχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν τθν διενζργεια του Διαγωνιςμοφ, 

δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που παραλαμβάνουν 

τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ, προκειμζνου 

να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερομζνθ διαδικαςία. Επίςθσ, επιςτρζφονται 

χωρίσ να αποςφραγιςτοφν και οι προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζχονται ςτθν Τπθρεςία, με οποιοδιποτε 

τρόπο, εκπρόκεςμα. 

1.4.14. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ και Αποςφράγιςθσ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ & 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν διακιρυξθ. 

1.4.15. Θ παραλαβι & αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ  & 

Αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ςε μια ςυνεδρία ( αποςφράγιςθ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ , των τεχνικϊν και 

οικονομικϊν προςφορϊν.) 

1.4.16. Οι δικαιοφμενοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ των 

ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

1.5.  Θ Αποςφράγιςθ γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 117 του Ν.4412/2016. 

1.6. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των 

τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ (ςτουσ δικαιοφχουσ).   
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1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ :  

Οι ςυμμετζχοντεσ, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ ςτο φάκελο των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ 

δικαιολογθτικά όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 3698 Β'/ 16-11-2016 

Ζγκριςθ “Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ” (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν, ειδικότερα:   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ  

 

Α) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, όπου να 

δθλϊνεται ότι:  

1. Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

2. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των οποίων οι     

προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

3. Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

4. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  

5. Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 

6. Να δθλϊνεται ότι αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν -χωρίσ κακυςτζρθςθ- προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του Ν,. 4412/2016, που απαιτοφνται κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, 

όπωσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 1.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ) και 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του Ν.4412/2016. 

7. Μθ παράβαςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ Νόμοσ 4488/2017 (ΨΕΚ Α' 137/13 -09-2017) 

 

Β) Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό τουσ, υποβάλλουν μαηί με 

τθν  προςφορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΨΕΚ 74/Α/26-03-2014) θ ανωτζρω 

υπεφκυνθ διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ.  
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ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 

(αφ) 

- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΑΝΙΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Ψορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99221950+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *73300+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Αντωνία Ροντικάκθ] 

- Τθλζφωνο: *2821022336] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *apontikaki@chaniahospital.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): *www.chaniahospital.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): για 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΧΑΝΙΩΝ (CPV 60000000-8), 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [21REQ008604164 Πρωτογενζσ αίτθμα] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Υπθρεςία] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι : *ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ  9Π/2021 ] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΨΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΨΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι: 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθ; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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κατάλογο: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

ΑΔΑ: 6ΙΝΦ46907Τ-4ΨΙ





13 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

ΑΔΑ: 6ΙΝΦ46907Τ-4ΨΙ





14 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του 

παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο 

και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν 

απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, 

όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ 

διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 

131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ 

μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτθ· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, αναφζρετε 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:*……+ 
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Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ 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;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν 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, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ 
ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
Δεν απαιτοφνται ςχετικά κριτιρια επιλογισ από τθν ανακζτουςα αρχι 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω 

είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 

προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται εκτόσ εάν : 

 

Ημερομθνία, τόποσ υπογραφι(-ζσ): *……+ 

 
ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ: α. Προςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν το ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ 

ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και τα δικαιολογθτικά κα απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. β. ε περίπτωςθ που ο Οικονομικόσ Φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, το ΣΕΤΔ υπογράφουν: i) ο 

Διαχειριςτισ, όταν πρόκειται για Ο.Ε, ΕΕ, ΕΠΕ ii) ο Πρόεδροσ του Δ και ο Διευκφνων φμβουλοσ, όταν το 

νομικό πρόςωπο είναι ΑΕ iii) ο Πρόεδροσ του υνεταιριςμοφ, όταν ο Οικονομικόσ Φορζασ είναι 

υνεταιριςμόσ. iv) οι Νόμιμοι Εκπρόςωποί του, ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου. ε περίπτωςθ 

υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ Προμθκευτϊν, κακζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν Ζνωςθ οφείλει, επί 

ποινι αποκλειςμοφ τθσ Ενϊςεωσ, να προςκομίςει αυτοτελϊσ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και το 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) που προβλζπει θ Διακιρυξθ..  

 

θμείωςθ :Το ΤΕΥΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και 

www.hsppa.gr. 

 
  

http://www.hsppa.gr/
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1.8. Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ  

Ο οικονομικόσ φορζασ (προςωρινόσ ανάδοχοσ) ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ εντόσ προκεςμίασ δζκα 

(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ οφείλει να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο 

τα εξισ ζγγραφα δικαιολογθτικά ςε δφο (2) αντίγραφα, τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν 

διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 103 του Ν.4412/2016: 

α) Πςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 

ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 

ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και 

τα πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73, 

β) Πςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 

κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ. 

γ) Πςον αφορά τθν παράγραφο 4, περίπτωςθ β' του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 

του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 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 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ χϊρα του οικονομικοφ φορζα δεν εκδίδει τα ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι 

το πιςτοποιθτικά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ α) – γ)  (όπωσ αυτά αναφζρονται και ςτισ παράγραφοσ 

1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73), τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά 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 του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

δ) Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 

επαγγελματικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 

θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα ςε αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι 

Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

ε) Ριςτοποιθτικό 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 ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Ζγγραφο από το αρμόδιο τμιμα για τθν πιςτοποίθςθ τθσ μθ 

παράβαςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ Νόμοσ 4488/2017 (ΨΕΚ Α' 137/13-09-2017) άρκρο39 /παρ2, ι Ζνορκθ 

Βεβαίωςθ περί μθ παράβαςθσ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ (ΑΔΑ 6ΔΛΚΟΞΣΒ -ΟΤΨ) ι Τπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 

4605/2019 αρκ.44 παρ.46). 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ  πρακτικοφ τθν Επιτροπι 

του Διαγωνιςμοφ 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.  

τθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν φορζων, όπου υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα παραπάνω κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

Δεδομζνου ότι τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ κα ηθτθκοφν μετά τισ 1/6/2021, κα εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ του 

άρκρου 103, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ν4782/2021. 
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1.9 Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι όλων  των δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του 

προμθκευτι από τον διαγωνιςμό. 

1.10 Επιςθμαίνεται ότι: 

1.10.1 Ο προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθν ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των προςφερομζνων ειδϊν ςε ςχζςθ με 

τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ, 

1.10.2 Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Δ\ξθσ δεν κα απορρίπτονται  

υπό  τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτουσ απαράβατουσ όρουσ και κρίνονται 

επουςιϊδεισ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

1.10.3. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

1.10.4. Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου κατάκεςθσ των 

προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 -Διευκρινίςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε ενϊπιον του είτε φςτερα από ζγγραφο 

τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου. Σθμειϊνεται ότι, από τισ διευκρινίςεισ που 

δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που 

ηθτικθκαν. 

1.10.5 Ραροχι Διευκρινίςεων. 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 τζςςερισ (4) 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. 

1.10.6. Πζραν τθσ κφριασ προςφοράσ δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

1.10.7. Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ τθσ μετά τθν 

κατάκεςι τθσ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ 

και ειδικότερα: 

• Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ 

• Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ (εάν απαιτείται) χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια. 

 

Απαραίτθτα ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ (1
ο
 CD – USB)  και τθσ  οικονομικισ προςφοράσ (2

ο
 CD – USB) θ προςκόμιςθ μζςου 

αποκικευςθσ  Θ/Τ (CD – USB) τθσ προςφοράσ ςε προγράμματα Microsoft WORD. 

 

 

2- ΡΘΣΡΑ ΘΘΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 

-Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά παράβαςθ των Άρκρων 

138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν. 

- Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που 

απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που 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 X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 

4412/2016. 
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3- Ε Γ Γ Τ Θ  Ε Ι   

3.1 Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου 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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Τα 

αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κα ςυνοδεφονται από 

επίςθμθ μετάφραςθ. 

 

3.2 Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ  

Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνιςμό. 

3.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ (ςφμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 72 ΣΟΤ Ν.4412/8-8-2016.) 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ φμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζτουν 

εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο  Φ.Π.Α 

(24%). 

-Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ  καλισ εκτζλεςθσ τθσ προσ υπογραφι ςφμβαςθσ 

πρζπει να είναι αορίςτου χρόνου, δθλαδι κα ιςχφει μζχρι επιςτροφισ τθσ ςτθν Τράπεηα.  

 3.4 Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τουσ το οφειλόμενο 

ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου και κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τα ςυνθμμζνα 

υποδείγματα. 

3.5 Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

4-  ΣΙΜ Ε  

4.1.1 Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΤΡΩ κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 

4.1.2. Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ:           

         Ι.   Σιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Π .Α. 

         ΙΙ. Ποςοςτό Φ. Π. Α. επί τοισ %, ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ (ε περίπτωςθ που αναφζρεται  εςφαλμζνοσ Φ. 

Π. Α αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Τπθρεςία).  

            Θ τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Π. Α. κα λαμβάνεται για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.  

4.2  Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4.3  Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία (άνευ ορίου), 

εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά 

ψθφία, προσ τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι 

μικρότερο του πζντε. 

4.4 Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με  ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

4.5. Προςφορζσ που κα κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4.6  -Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα εξετάηονται λεπτομερϊσ οι 

προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα ηθτθκοφν από τον προςφζροντα να 

παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τον οικονομικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, όπωσ 

αυτά ορίηονται και ςτα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 . 

4.7 -Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 

τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

5-ΧΡΟΝΟ ΙΧΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

 Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε Ζνα (1) Ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ αυτισ. 
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6. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ  

 1.Θ ςφμβαςθ πρζπει να υπογραφεί μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ ςτον ενδιαφερόμενο τθσ 

κατακυρωτικισ απόφαςθσ. 

2. Υπεφκυνθ για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι το Γ.Ν ΩΑΝΙΩΝ ¨Ο ΑΓ.ΓΕΩΓΙΟΣ  

7-ΧΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

Ωσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα τα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του αναδόχου ιςχφουν τα 

οριηόμενα ςτο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

8-ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ 

-Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που  προβλζπεται από το άρκρο 127 

του Ν. 4412/2016.  

9- ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. Θ 

ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα από τθν ανακζτουςα αρχι, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 103 - 105 του Ν. 4412/216. Από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του 

διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο, θ φμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ςυναφκεί, το δε ζγγραφο (φμβαςθ) που ακολουκεί 

ζχει μόνον αποδεικτικό χαρακτιρα. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ 

Σφμφωνα με το  άρκρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για τθν επιλογι τθσ προςφοράσ με τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ, 

ςφμφωνα με τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.      

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Δϋ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

Εκτόσ  από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016,  ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και για κάκε ηθμιά που 

τυχόν κα προκφψει, ςτθν υπθρεςία κ.λ.π από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.   

ΑΝΕΠΙΦΤΛΑΚΣΘ ΑΠΟΔΟΧΘ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

Με τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και χωρίσ άλλθ διλωςθ ι ειδικι μνεία ςτθν προςφορά αποδεικνφεται θ 

ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ . 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Εϋ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

Ονομαςία Τράπεηασ 

Κατάςτθμα 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ ΤΚ fax) Θμερομθνία ζκδοςθσ ………..ΕΥΩ ………………. 

Ρροσ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

‘’Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ‘’ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  Α……..  ΕΥΩ…….. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ……………..

 (και ολογράφωσ) …….……………..ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ………. 

…………………………………..……. ΑΨΜ…………………………………… 

Δ\νςθ……………………………………………………  

Ρροσ ……………………………………….……………………..……………………………. 

για   τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν 

προμικεια ………………( αρ. διακ/ξθσ …….../…..….) προσ κάλυψθ αναγκϊν του ……….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 

5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ  προ Ψ.Ρ.Α. αξίασ ……….ΕΥΩ αυτισ . 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ  ολικά ι μερικά χωρίσ 

καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (5) 

θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ, υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα εγγφθςθ μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, οπότε γίνεται 

αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

 

ΘΜΕΙΩΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΡΑΠΕΗΑ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι  αορίςτου χρόνου , δθλαδι κα ιςχφει μζχρι επιςτροφισ τθσ ςτθν Σράπεηα, όπωσ 

ςχετικά αναφζρεται ςτθ Δ\ξθ). 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 

Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σϋ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Τα προςφερόμενα είδθ κα πρζπει να πλθροφν τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ. 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ            

Γεληθέο θαη εηδηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηαθνξάο αίκαηνο θαη παξαγώγσλ ηνπ θαη ινηπώλ βηνινγηθώλ πιηθώλ, όπσο 

νξίδνληαη από ην Δ.ΚΔ.Α.  

ΔΗΑΓΩΓΖ  

 Ζ κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ κεηαμύ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο, ζπλνςίδεηαη ζηελ δηαθίλεζε αζθώλ αίκαηνο θαη 

παξαγώγσλ απηνύ γηα κεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε βηνινγηθώλ δεηγκάησλ θαη βηνινγηθώλ πξντόλησλ γηα 

δηαγλσζηηθνύο, ζεξαπεπηηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο (πίλαθαο Η).  

 Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ απαξάβαηε ππνρξέσζε λα αληηιεθζνύλ ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ 

παξαπάλσ πιηθώλ, γηα:  

  Σελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο θαη ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ κεηαθεξόκελνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ,  

  Σελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο θαη  

 Σνλ ζεβαζκό ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ δηαθύιαμε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο, αθνύ ηα 

πιηθά πνπ δηαθηλνύληαη είλαη ηόζν κνιπζκαηηθά όζν θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθά (δηαγλσζηηθά).  

 Ζ ζέζπηζε θαλόλσλ θαη εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ, δηέπεηαη από ηνπο 

θαλόλεο νξζήο πξαθηηθήο (GMOs), ηελ αλαθεξόκελε σο ςπθηηθή αιπζίδα (Cold Chain) ηνπ Παγθόζκηνπ 

Οξγαληζκνύ Τγείαο (W.H.O.) θαη άιισλ Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ (DGR, ADR /νδηθή κεηαθνξά, ΗΑΣΑ/ αεξνπνξηθή 

κεηαθνξά, Code IMDG/ ζαιάζζηα κεηαθνξά).  

  

 ΠΗΝΑΚΑ Η. ΔΗΓΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

Οιηθό αίκα 

 
Δξπζξνθύηηαξα 

Αηκνπεηάιηα – Κνθθηνθύηηαξα 

Πιάζκα πξόζθαηα θαηεςπγκέλν 

Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνύ 
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Καιιηέξγεηεο  

Βηνςίεο 

Φαξπγγηθό επίρξηζκα  

Δ.Ν.Τ., πηύεια, νύξα θαη άιια βηνινγηθά πγξά 

 
 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ [ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ]   

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Πξνθεηκέλνπ κεηαθνξηθή εηαηξεία λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ πιηθώλ ζα πξέπεη: 

_ Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (Π.Ο.Τ. “Blood Cold Chain”, 

ADR 1999 κε ηηο αλά δηεηία αλαζεσξήζεηο ηνπ, 94/55/ΔΚ κε ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ, 

2002/98/ΔΚ, 2004/33/ΔΚ, ΦΔΚ 509/2000, ΦΔΚ 1350/2000, ΦΔΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007,όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

Α3/31882/2540/31-05-07 ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ, Γεληθήο δηεύζπλζεο 

Μεηαθνξώλ, Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ) θαη κε απόιπηε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ 

ηήξεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ ζπλζεθώλ κεηαθνξάο. 

_ Σα νρήκαηα λα ππόθεηληαη ζηνλ Ν.3534/07, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4368/2016 (άξζξν 55), νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ νπνίνπ λα αλαθέξνληαη ζηε ζύκβαζε (λα θαηαηεζεί ιίζηα νρεκάησλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν). 

_ Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ, εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό θαη πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκό (λα θαηαηεζεί πειαηοιόγηο) 

_ Ζ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππόθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο, πνπ 

ππαγνξεύνληαη από ηε θύζε ηεο κεηαθεξόκελεο νπζίαο θαη ην ιόγν ηεο κεηαθνξάο (π.ρ. 

επείγνπζα κεηάγγηζε) 

_ Να ηεξνύληαη νη θαλόλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ, ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ 

εμνπιηζκνύ 

_ Ζ κεηαθνξά λα ζπλνδεύεηαη από ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα κεηαθνξάο 

_ Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO γηα ηηο ελ ιόγσ κεηαθνξέο (λα θαηαηεζεί ηο ζτεηηθό πηζηοποηεηηθό) 

_ Να πξαγκαηνπνηεί ηελ κεηαθνξά κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο θάζε θαηεγνξίαο 
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βηνινγηθνύ πιηθνύ (Πίλαθαο ΗΗ) 

_ Να αζθαιίδεη ηα είδε πνπ ζα κεηαθέξεη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή αιινίσζε θαη λα θέξεη 

απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρόλ ππνζηεί ην βηνινγηθό πιηθό θαηά ηε 

κεηαθνξά ηνπ. Σν θόζηνο ηεο απνδεκίσζεο λα πξνθύπηεη κεηά από ππνινγηζκό ηνπ ειάρηζηνπ 

θόζηνπο ηνπ αζθνύ, ην νπνίν θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαηεζηξακκέλνπ 

αίκαηνο ή παξαγώγνπ. (λα θαηαηεζεί αζθαιηζηήρηο ζσκβόιαηο)  

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ADR2007)- ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ -ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

Α. ΜΖ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ 

Τιηθό πνπ έρεη ειεγρζεί κε όιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο 

δνθηκαζίεο θαη δελ πεξηέρεη παζνγόλνπο παξάγνληεο. πρ. κνλάδεο 

εξπζξώλ πξνο κεηάγγηζε 

Β. ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ (ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟ) 

Τιηθό πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε όιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο 

δνθηκαζίεο όηη πεξηέρεη παζνγόλνπο παξάγνληεο . π.ρ. Γείγκα 

αίκαηνο γηα δηαγλσζηηθό έιεγρν 

 

Γ. ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ 

Τιηθό πνπ έρεη ειεγρζεί κε όιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο 

δνθηκαζίεο όηη πεξηέρεη παζνγόλνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ - κεηά από έθζεζε ζε απηνύο- κόληκε αληθαλόηεηα, 

απεηιή θαηά ηεο δσήο ή ζαλαηεθόξα αζζέλεηα ζε θαηά άιια 

πγηείο αλζξώπνπο. π.ρ. Οξξόο θνξέα HIV. 
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Σεκείωζε: Γηα ηελ θαηαρώξεζε ελόο βηνινγηθνύ πιηθνύ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο απαηηείηαη έλα 

ζηνηρείν επαγγεικαηηθήο θξίζεο. Ζ θξίζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε γλσζηό ηαηξηθό ηζηνξηθό, 

ζπκπηώκαηα, ελδεκηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη κεκνλσκέλεο ζπλζήθεο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ 

πιηθνύ. 

ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ          

 

1. Πεξηγξαθή έξγνπ  

Έξγν ηνπ αλαδόρνπ είλαη ε αζθαιήο κεηαθνξά αίκαηνο, πιάζκαηνο θαη ινηπώλ βηνινγηθώλ πιηθώλ κε βάζε 

πξνθαζνξηζκέλν πξόγξακκα πνπ ζα εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ Γηαγσληζκό θαη θαηόπηλ γξαπηήο 

ζπλελλνήζεσο ηνπ αλαδόρνπ κε ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηνπο ρξόλνπο θαη ηα ζεκεία παξαιαβήο/ 

παξάδνζεο. ε πεξίπησζε επείγνπζαο κεηαθνξάο (πρ. δηαθίλεζε αίκαηνο γηα επείγνπζα κεηάγγηζε) ν αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα εηδνπνηείηαη έγθαηξα από ηελ ππεξεζία.  

Πην αλαιπηηθά ην έξγν ηεο δηαθίλεζεο ζα πεξηιακβάλεη:  

α) Κάιπςε ηεο Αηκνδνζίαο ζε 24σξε βάζε θαζεκεξηλά θαη αββαηνθύξηαθα θαη Αξγίεο γηα κεηαθνξά αζθώλ αίκαηνο, 

παξαγώγσλ θαη δηαγλσζηηθώλ θαη κνιπζκαηηθώλ δεηγκάησλ από / πξνο ην Γεληθό  Ννζνθνκείν Υαλίσλ, θαη ηηο εθάζηνηε 

Μνλάδεο Τγείαο.. (Σα δξνκνιόγηα πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) 

β) Κάιπςε ηνπ Μηθξνβηνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ θαη δηαθόξσλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ όπσο Παηδηαηξηθό, 

Μαηεπηηθό, Οξζνπεδηθό, Παζνινγηθό, Πλεπκνλνινγηθό, Γαζηξεληεξνινγηθό (θαη όπνην άιιν ηκήκα κπνξεί λα πξνθύςεη) 

γηα κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ από  ην Γεληθό  Ννζνθνκείν Υαλίσλ πξνο ηηο εθάζηνηε Μνλάδεο Τγείαο (Σα δξνκνιόγηα 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) 

γ) Σν ζύλνιν ηεο δηαθίλεζεο (παξαιαβή – κεηαθνξά – παξάδνζε) ζα πξέπεη λα εθηειείηαη απνθιεηζηηθά από ηελ 

αλάδνρε εηαηξία  

δ) Μεηαθνξά (απζεκεξόλ δηαθίλεζε θαη παξάδνζε) από ηελ Αηκνδνζία ηνπ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ πξνο ην Κέληξν 

Μνξηαθνύ Διέγρνπ (ΚΜΔ) ηνπ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

 

.2. Όρεκα κεηαθνξάο, 

Σα νρήκαηα κεηαθνξάο πξέπεη λα ππόθεηληαη ζηνλ Ν. 3534/07, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4368/2016 (άξζξν 55), 

θαη ζα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ. Σν όρεκα λα είλαη θιηκαηηδόκελν, ε δε 

θαζαξηόηεηα/απνιύκαλζε λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε βηνινγηθνύ 

πιηθνύ. 

ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο βηνινγηθνύ πιηθνύ ην όρεκα πξέπεη λα θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί άκεζα 

πξηλ ηελ επόκελε ρξήζε. 
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Εληός ηοσ οτήκαηος απαγορεύεηαη: 

• Ζ κηθηή θόξησζε κε άιια είδε 

• Ζ είζνδνο θαη παξακνλή ζην όρεκα άιισλ αηόκσλ πιελ ηνπ νδεγνύ 

• Σν παξθάξηζκα ζε αθύιαρηα ζεκεία 

• Ζ ρξήζε ζπζθεπώλ κε θιόγα 

3. Δμνπιηζκόο νρήκαηνο 

3.1Θάιακνη ζπληήξεζεο βηνινγηθώλ πιηθώλ 

Ο ζάιακνο ζπληήξεζεο πξέπεη λα επηηπγράλεη ηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα ζεξκνθξαζίαο γηα θάζε είδνο βηνινγηθνύ πιηθνύ 

(Πίλαθαο ΗΗΗ) θαη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε κόλσζε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα αλεμάξηεηα από ηηο εμσηεξηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο.  

Ζ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα επηθπξώλεηαη κε ηαθηηθνύο ειέγρνπο θαη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο. Δάλ θαη 

εθόζνλ γίλεηαη ρξήζε ςπθηηθώλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα κέζα απηά δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε 

επαθή κε ην κεηαθεξόκελν βηνινγηθό πιηθό.  

Ο ζάιακνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο:  

 Από ηνλ W.H.O. γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζεξκό - επαίζζεησλ βηνινγηθώλ πιηθώλ 

 Καηά ADR γηα ηε κεηαθνξά κνιπζκαηηθώλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθώλ βηνινγηθώλ πιηθώλ  

(λα θαηαηεζούλ ηα αληίζηοητα πηζηοποηεηηθά) 

Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ από θαη πξνο ην όρεκα - πξνθεηκέλνπ ε ςπθηηθή αιπζίδα λα παξακείλεη ζηαζεξή 

– ν αλάδνρνο πξέπεη λα θάλεη ρξήζε  κόλν εηδηθώλ θνξεηώλ κέζσλ θαηάιιεισλ γηα ηε κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ κε 

ραξαθηεξηζηηθά (ζηαζεξόηεηα, κόλσζε) αλάινγα ηνπ ζαιάκνπ ζπληήξεζεο.  

3.2 Παξαθνινύζεζε ζεξκνθξαζίαο 

Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη  κε πηζηνπνηεκέλεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν.  

Σν θαηαγξαθηθό πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζβάζηκν γηα ζπλερή παξαθνινύζεζε από ηνλ νδεγό ηνπ 

νρήκαηνο, κε νζόλε ςεθηαθώλ ελδείμεσλ, ζπλαγεξκό θαη δπλαηόηεηα 24σξεο ζπλερνύο θαηαγξαθήο θαη εθηύπσζεο.  

Οη εθηππώζεηο όισλ ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζηελ Τπεξεζία άκεζα θαη αλαδξνκηθά όπνηε απηά 

δεηεζνύλ γηα αμηνιόγεζε.  

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιύπηεη ηελ ηαπηόρξνλε  κεηαθνξά  βηνινγηθνύ πιηθνύ ζηηο εμήο  

ζεξκνθξαζίεο   2-8ºC, +15 έσο +25 ºC , -20 έσο -35 ºC & +37 ºC 

(λα θαηαηεζεί ε ζτεηηθή εθηύπωζε ηοσ θαηαγραθηθού κε ηης ηέζζερης (4) δηαθορεηηθές ζερκοθραζίες) 
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ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΠΗΝΑΚΑ (ΗΗΗ) 

 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ  ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ  

Οιηθό αίκα  2-6∘C  

Δξπζξνθύηηαξα  2-6∘C  

Αηκνπεηάιηα – Κνθθηνθύηηαξα  20-24∘C  

Πιάζκα πξόζθαηα θαηεςπγκέλν  -20 έσο -35∘C  

Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνύ  2-8∘C / -20 έσο -35∘C/ -70∘C *  

Μπειόο ησλ νζηώλ  15-25∘C  

Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θύηηαξα  2-8∘C  

Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνύ αίκαηνο  2-8∘C  

Καιιηέξγεηεο  15-25∘C/ 37∘C  

Βηνςίεο  15-25∘C/ 37∘C  

Φαξπγγηθό επίρξηζκα  2-8∘C  

Δ.Ν.Τ., πηύεια, νύξα θαη άιια βηνινγηθά πγξά  2-8∘C/ 15-25∘C *  

Ννπθιετθά νμέα (DNA, RNA)  15-25∘C *  

* ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θαζνξίδεηαη από ην είδνο θαη ην πξσηόθνιιν ηεο 

επηζηεκνληθήο δνθηκαζίαο. 

 

3.3 Δηδηθόο εμνπιηζκόο 

 

3.3.1 Γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ (όπσο πρ. δηαξξνή) ην όρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη:  

 Ππξνζβεζηήξαο 2kg μεξάο ζθόλεο, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπληεξείηαη εηεζίσο θαη λα δηαζέηεη εκεξνκελία ιήμεο 

ζε δηαθξηηό ζεκείν  

 Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο 
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 Γηιέθν κε θσζθνξίδνληα ζηνηρεία 

 Υηνλναιπζίδεο 

 Κνπηί πξώησλ βνεζεηώλ 

 Απνξξνθεηηθό πιηθό 

 Νεξό 

 Απνιπκαληηθό κε βάζε ην ριώξην 

 Αληηζεπηηθό ρεξηώλ 

 Κνιιύξην καηηώλ 

 Γάληηα κηαο ρξήζεσο 

 Γάληηα γηα ρξήζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 

 Μάζθα κηαο ρξήζεο 

 Γνρείν θιηληθώλ απνξξηκκάησλ 

 

            3.3.2 Γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα ζηελ δηαθίλεζε ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ θαη ζηελ άκεζε αληηκεηώπηζε 

επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο GPS κε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

ηόζν ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο όζν θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθά ησλ ζαιάκσλ ζεξκνζπληεξήζεο.  

(λα θαηαηεζεί  ε ζτεηηθή εθηύπωζε GPS ποσ ζα απεηθολίδεη ηε γεωγραθηθή ζέζε ηοσ οτήκαηος θαη ηελ ζερκοθραζία ηωλ 

ζαιάκωλ ζερκοζσληήρεζες)   

4.  πζθεπαζία            

4.1 Αζθνί αίκαηνο θαη παξάγσγα απηνύ  

Όηαλ απαηηείηαη ε ζπζθεπαζία αζθώλ αίκαηνο θαη παξαγώγσλ απηνύ πξέπεη λα γίλεηαη ε ρξήζε εηδηθώλ 

πηζηνπνηεκέλσλ δνρείσλ κεηαθνξάο αίκαηνο/πιάζκαηνο/αηκνπεηαιίσλ κε ηζρπξή κόλσζε γηα δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο αλεμάξηεηα από ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο. Σν ρξεζηκνπνηνύκελν ςπθηηθό πιηθό γηα ηηο κνλάδεο 

νιηθνύ αίκαηνο/εξπζξώλ/πιάζκαηνο δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο κεηαθεξόκελνπο αζθνύο.  

εκείσζε: H ρξήζε θνξεηώλ ςπγείσλ από θνηλό θειηδόι δελ ζπλίζηαηαη από ηνλ Π.Ο.Τ. γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά 

αίκαηνο θαη παξαγώγσλ απηνύ.  
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Σα παξαζθεπάζκαηα αηκνπεηαιίσλ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, ε ζεξκνθξαζία ησλ αηκνπεηαιίσλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζηε 

ζπληζηώκελε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο πνπ είλαη +20°C έσο +24°C (κέζε ζπληζηώκελε ζεξκνθξαζία +22°C) θαη ν 

ρξόλνο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 24 ώξεο.  

ρεηηθά κε ηε ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ησλ αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ, ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ νη γεληθέο 

ζπλζήθεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε κεηαθεξόκελνπ αλζξσπίλνπ ηζηνύ.  

 

4.2 Μνιπζκαηηθό ή δηαγλσζηηθό δείγκα  

α. Πξσηνηαγή ζπζθεπαζία / πεξηέθηεο  

α.1 Μνιπζκαηηθό πιηθό: Ο πεξηέθηεο ηνπνζεηείηαη ζε πηζηνπνηεκέλν ζάθν κηαο ρξήζεσο, κε εξκεηηθό θαη κόληκν 

θιείζηκν, πνπ αλνίγεη κόλν κε ζρίζηκν πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δείγκα. Ο ζάθνο λα έρεη δύν ζήθεο κηα γηα ην 

δείγκα θαη κηα γηα ην ζπλνδεπηηθό παξαπεκπηηθό.  

εκείσζε: To παξαπεκπηηθό δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πεξηέθηε  

α.2 Γπλεηηθά κνιπζκαηηθό: Ωο άλσ.  

Πνιινί πεξηέθηεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε θνηλή ζπζθεπαζία εάλ θαη εθόζνλ είλαη κεξηθώο απνκνλσκέλνη κεηαμύ 

ηνπο.  

α.3 ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πγξνύ δείγκαηνο, ν πεξηέθηεο (είηε πξόθεηηαη γηα κνιπζκαηηθό πιηθό είηε γηα δπλεηηθά 

κνιπζκαηηθό) πξέπεη λα ηπιίγεηαη αξρηθά κε επαξθή πνζόηεηα απνξξνθεηηθνύ πιηθνύ ηθαλή λα απνξξνθήζεη όιν ηνλ 

όγθν ηνπ κεηαθεξόκελνπ πγξνύ δείγκαηνο θαη λα ην κεηαηξέςεη ζε γέιε, ζε πεξίπησζε ξήμεο ηνπ πεξηέθηε. 

β. Γεπηεξνηαγήο ζπζθεπαζία  

ηε ζπλέρεηα ν πεξηέθηεο ή νη πεξηέθηεο ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθό πηζηνπνηεκέλν δνρείν κεηαθνξάο πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ, κε εξκεηηθό θιείζηκν θαη θαηάιιειε αληνρή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ κεηαθεξόκελνπ 

βηνινγηθνύ πιηθνύ.  

Όιεο νη αλσηέξσ ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηελ κεηαθνξά κνιπζκαηηθώλ θαη δπλεηηθά 

κνιπζκαηηθώλ νπζηώλ (δηαγλσζηηθά) λα έρνπλ αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο -40C έσο 55C θαη πίεζε έσο 95kPa θαη λα 

θέξνπλ εμσηεξηθά ζήκαλζε επηθηλδπλόηεηαο (βηνινγηθά επηθίλδπλν).  

γ. Αεξνπνξηθή κεηαθνξά  

Δηδηθά γηα ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ν κεηαθνξέαο πξέπεη λα δηαζέηεη όιεο ηηο εηδηθέο ζεξκνκνλσηηθνύο ζπζθεπαζίεο 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ βηνινγηθώλ πιηθώλ ζηηο ελδεδεηγκέλεο ζεξκνθξαζίεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαθνξάο. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ εηδηθή ζήκαλζε γηα ηελ απνδνρή ηνπο από ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο.  

 (λα θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο όισλ ησλ παξαπάλσ ζπζθεπαζηώλ κε ηνλ θαλνληζκό ADR) 
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εκείσζε 1: Ζ αλαζέηνπζα αξρή ζα δηαζέηεη κόλν ηελ αξρηθή ζπζθεπαζία (θηαιίδην, αζθόο θιπ). ηελ 

πξνζθεξόκελε ηηκή λα πεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο δηάζεζεο ησλ ζπζθεπαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

δηαρείξηζε & κεηαθνξά ησλ βηνινγηθώλ πιηθώλ, γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ παξόληνο. 

5. Έγγξαθα κεηαθνξάο           

Απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε βηνινγηθνύ πιηθνύ: 

• Δηδηθό ηξηπιόηππν έγγξαθν κεηαθνξάο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία 

απνζηνιέα θαη παξαιήπηε, είδνο/πνζόηεηα/όγθνο/ ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαθεξόκελνπ 

βηνινγηθνύ πιηθνύ. ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο κνιπζκαηηθώλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθώλ 

πιηθώλ ην ηξηπιόηππν πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

βηνινγηθνύ πιηθνύ κε βάζε ηελ λνκνζεζία πεξί επηθηλδπλόηεηαο. 

• δειηίν αηπρήκαηνο 

• Γξαπηέο νδεγίεο θόξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθόξησζεο 

• Πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο θαηά ADR ηνπ νδεγνύ 

(λα θαηαηεζούλ ηα ζτεηηθά αποδεηθηηθά) 

 

6. Πξνζσπηθό κεηαθνξάο          

Σν ππεύζπλν πξνζσπηθό γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ λα είλαη έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο κεηαθνξέο 

βηνινγηθνύ πιηθνύ.  

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

 Σελ ζπλερή ηνπ επηκόξθσζε κε βάζε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηώλ θαη ηε 

ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηνπ από ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ 

 Σηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνύ, κεηαθνξάο θαη ζεξκνθξαζίαο αλά είδνο βηνινγηθνύ πιηθνύ 

 Σνπο θαλόλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνύλ 

 Σνπο εθηηκώκελνπο θηλδύλνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνύ πιηθνύ θαζώο θαη ηελ δηαδηθαζία 

αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απηνύο ηνπο θηλδύλνπο.  

Γηθαηνινγεηηθά:           

Σα αλσηέξσ ζα πηζηνπνηνύληαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ θαηά ην ειάρηζην από ηα θάησζη 
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δηθαηνινγεηηθά: 

1. Πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ ζπκκόξθσζε ησλ ζαιάκσλ κεηαθνξάο κε ηα πξόηππα ηνπ WHO 

2. Πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ ζπκκόξθσζε ησλ ζαιάκσλ κεηαθνξάο κε ηνλ θαλνληζκό ADR 

3. Δθηύπσζε ηνπ θαηαγξαθηθνύ ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ ηαπηόρξνλε κεηαθνξά ζε ηέζζεξηο (4) 

δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο (2-8oC, +15 έσο +25 oC, -20 έσο -35 oC & +37o C) 

4. Λίζηα νρεκάησλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο κεηαθνξάο θαη άδεηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ απηώλ όπνπ ζα 

αλαγξάθεηαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ νρήκαηνο γηα κεηαθνξά αίκαηνο πιάζκαηνο θαη βηνινγηθνύ πιηθνύ. [ηνπιάρηζηνλ 

δύν (2)] 

5. Έληππν δειηίν αηπρήκαηνο 

6. Σξηπιόηππν κεηαθνξάο 

7. Πηζηνπνηεηηθό EN ISO 9001: 2008 γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθώλ νπζηώλ 

8. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ησλ νδεγώλ κεηαθνξάο 

9. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ηνπ πκβνύινπ Αζθαιείαο 

θαη ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο κεηαμύ ηεο εηαηξείαο κε ηνλ ζύκβνπιν Αζθαιείαο. 

10. Δθηύπσζε GPS ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη νη ηέζζεξηο 

(4) ζεξκνθξαζίεο κεηαθνξάο ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ ζε ηαπηόρξνλε εληαία εθηύπσζε. 

11.Πειαηνιόγην κε αλαθνξά ζην είδνο θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 

 (Όηαλ πρόθεηηαη γηα λεοζύζηαηε εηαηρία ζα προζθοκηζζεί Πηζηοποηεηηθό αλάιογες εκπεηρίας 

θαηά ηολ τρόλο ιεηηοσργίας ηες) 

12.Γείγκαηα ζπζθεπαζηώλ όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 

13.Πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηνλ  θαλνληζκό ADR ησλ ζπζθεπαζηώλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηεο παξνύζεο . 

14. Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δ.ΚΔ.Α ( Σν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην κπνξεί επίζεο λα 

θαηαηεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο) 
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ΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΥΩΡΗ ΦΠΑ 24% 

ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟ Κ.Μ.Δ. ΓΝ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ "ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ" 

ΑΤΘΤΜΔΡΟΝ ΠΑΡΑΓΟΖ 
ΚΟΣΟ 

ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΠΟΟΣΟ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΑΠΟ ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΟ Κ.Μ.Δ. ΓΝ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

"ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ"(Γεπηέξα-Παξαζθεπή 06:00 π.κ- 

22:00 κ.κ) 

105,00 24% 130.20 

ΑΠΟ ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΟ Κ.Μ.Δ. ΓΝ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

"ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ" (Γεπηέξα-Παξαζθεπή  22:00 κ.κ- 

06:00 π.κ) 

130,00 

24% 

161.20 

ΑΠΟ ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΟ Κ.Μ.Δ. ΓΝ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

"ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ"(αββαηνθύξηαθν θαη αξγίεο) 

150,00 

24% 

186.00 

ΑΠΟ Κ.Μ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ 

ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ (Γεπηέξα-Παξαζθεπή 06:00 π.κ- 22:00 

κ.κ) 

105,00 

24% 

130,20 

ΑΠΟ Κ.Μ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ 

ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ (Γεπηέξα-Παξαζθεπή  22:00 κ.κ- 06:00 

π.κ) 

130,00 

24% 

161.20 

ΑΠΟ Κ.Μ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ 

ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ (αββαηνθύξηαθν θαη αξγίεο) 

150,00 

24% 

186.00 

 

 

ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ηηκέο ρσξίο ΦΠΑ 24%) 

ΑΤΘΤΜΔΡΟΝ ΠΑΡΑΓΟΖ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ από  

06:00 – 22:00 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ από  

22:00 – 06:00 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

αββαηνθύξηαθα 

θαη αξγίεο 

Σηκή αλά δξνκνιόγην γηα 

απνζηνιή θαη παξάδνζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ από Γ.Ν. 

Υαλίσλ πξνο Ζξάθιεην 

Εκαηόν είκοζι 
ευπώ 

(120,00€) 

Εκαηόν ζαπάνηα 
πένηε ευπώ 

(145,00€) 

Εθαηόλ 
εβδοκήληα εσρώ 

(170,00€) 
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Σηκή αλά δξνκνιόγην γηα 

απνζηνιή θαη παξάδνζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ από 

Ζξάθιεην πξνο Γ.Ν. Υαλίσλ 

Σηκή αλά δξνκνιόγην γηα 

απνζηνιή θαη παξάδνζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ από 

Ζξάθιεην πξνο Γ.Ν. Υαλίσλ 

πξνο Ζξάθιεην 

Εκαηόν ζαπάνηα 
ευπώ 

(140,00€) 

Εκαηόν εξήνηα πένηε 
ευπώ 

(165,00€) 

Εθαηόλ ελελήληα 
εσρώ 

(190,00€) 

Σηκή αλά δξνκνιόγην γηα 

απνζηνιή θαη παξάδνζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ από Γ.Ν. 

Υαλίσλ πξνο Ζξάθιεην πξνο 

Γ.Ν. Υαλίσλ 

Διακόζια ηπιάνηα 
πένηε ευπώ 

(235,00€) 

Διακόζια εξήνηα 
πένηε ευπώ 

(265,00€) 

Δηαθόζηα 
ελελήληα πέληε 

εσρώ 

(295,00€) 

Σηκή αλά δξνκνιόγην γηα 

απνζηνιή θαη παξάδνζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ από 

Ζξάθιεην πξνο Γ.Ν. Ρεζύκλνπ 

πξνο Γ.Ν. Υαλίσλ πξνο 

Ζξάθιεην 

Εκαηόν εξήνηα 
ευπώ 

(160,00€) 

Εκαηόν ογδόνηα 
πένηε ευπώ 

(185,00€) 

Δηαθόζηα δέθα 
εσρώ 

(210,00€) 

Σηκή αλά δξνκνιόγην γηα 

απνζηνιή θαη παξάδνζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ από 

Ζξάθιεην πξνο Γ.Ν. Ρεζύκλνπ 

πξνο Γ.Ν. Υαλίσλ πξνο Γ.Ν. 

Ρεζύκλνπ πξνο Ζξάθιεην 

Εκαηόν ογδόνηα 
ευπώ 

(180,00€) 

Διακόζια δέκα ευπώ 
(210,00€) 

Δηαθόζηα 
ζαράληα εσρώ 

(240,00€) 

Σηκή αλά δξνκνιόγην γηα 

απνζηνιή θαη παξάδνζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ από Γ.Ν. 

Υαλίσλ πξνο Γ.Ν. Ρεζύκλνπ 

πξνο Ζξάθιεην 

Εκαηόν ζαπάνηα 
ευπώ 

(140,00€) 

Εκαηόν εβδομήνηα 
ευπώ 

(170,00€) 

Δηαθόζηα εσρώ 
(200,00€) 

Σηκή αλά δξνκνιόγην γηα 

απνζηνιή θαη παξάδνζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ από 

Ζξάθιεην πξνο Γ.Ν. Ρεζύκλνπ 

πξνο Γ.Ν. Υαλίσλ  

Εκαηόν ζαπάνηα 
ευπώ 

(140,00€) 

Εκαηόν εβδομήνηα 
ευπώ 

(170,00€) 

Διακόζια ευπώ 
(200,00€) 

Σηκή αλά δξνκνιόγην γηα 
Εκαηόν είκοζι 

πένηε ευπώ 
Εκαηόν ζαπάνηα 

πένηε ευπώ 
Εθαηόλ 

εβδοκήληα  εσρώ 
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απνζηνιή θαη παξάδνζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ από Γ.Ν. 

Ρεζύκλνπ πξνο Γ.Ν. Υαλίσλ  

(125,00€) (145,00€) (170,00€) 

Σηκή αλά δξνκνιόγην γηα 

απνζηνιή θαη παξάδνζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ από Γ.Ν. 

Υαλίσλ πξνο Γ.Ν. Ρεζύκλνπ  

Εκαηόν είκοζι 
πένηε ευπώ 

(125,00€) 

Εκαηόν ζαπάνηα 
πένηε ευπώ 

(145,00€) 

Εθαηόλ 
εβδοκήληα εσρώ 

(170,00€) 

Σηκή αλά δξνκνιόγην γηα 

απνζηνιή θαη παξάδνζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ από Γ.Ν. 

Υαλίσλ πξνο Λαζίζη 

Εκαηόν ογδόνηα 
ευπώ 

(180,00€) 

Διακόζια δέκα ευπώ 
(210,00€) 

Δηαθόζηα 
ζαράληα εσρώ 

(240,00€) 

Σηκή αλά δξνκνιόγην γηα 

απνζηνιή θαη παξάδνζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ από Ν. 

Λαζηζίνπ πξνο Γ.Ν. Υαλίσλ  

Εκαηόν ογδόνηα 
ευπώ 

(180,00€) 

Διακόζια δέκα ευπώ 
(210,00€) 

Δηαθόζηα 
ζαράληα εσρώ 

(240,00€) 

Σηκή αλά δξνκνιόγην γηα 

απνζηνιή θαη παξάδνζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ από Γ.Ν. 

Υαλίσλ πξνο Αηηηθή 

Εκαηόν εξήνηα 
ευπώ 

(160,00€) 

Εκαηόν ογδόνηα 
πένηε ευπώ 

(185,00€) 

Δηαθόζηα δέθα  
εσρώ 

(210,00€) 

Σηκή αλά δξνκνιόγην γηα 

απνζηνιή θαη παξάδνζε 

βηνινγηθνύ πιηθνύ από Γ.Ν. 

Υαλίσλ πξνο Θεζζαινλίθε 

Εκαηόν εξήνηα  
ευπώ 

(160,00€) 

Εκαηόν ογδόνηα 
πένηε  ευπώ 

(185,00€) 

Δηαθόζηα δέθα 
(210,00€) 

πλδπαζκέλε παξαιαβή / 

παξάδνζε ζηελ ίδηα πόιε 

Είθοζη εσρώ 

(20,00€) 

ΖΜΔΗΩΖ 1 Γηα ηελ θάιπςε επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ απαηηείηαη από ηνλ 

αλάδνρν ε παξνρή ζην Ννζνθνκείν θάιπςεο ζε εηθνζηηεηξάσξε 

βάζε ηηο θαζεκεξηλέο, ηα ζαββαηνθύξηαθα θαη ηηο αξγίεο γηα 

άκεζε κεηαθνξά αζθώλ αίκαηνο θαη παξαγώγσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γη άκεζε κεηάγγηζε. 

ΖΜΔΗΩΖ 2 ε πεξίπησζε κεηαθνξάο βηνινγηθώλ πιηθώλ αεξνπνξηθώο 

εθηόο Κξήηεο, ην θόζηνο ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο (αεξνπνξηθό 

θόκηζηξν) ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθεξόκελε 

ηηκή ηνπ δξνκνινγίνπ.  

 

εκείσζε: ε πεξίπησζε πνπ ην δξνκνιόγην 1 (από Γ.Ν. Υαλίσλ πξνο Ζξάθιεην), πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά 
δεηγκάησλ γηα έιεγρν COVID-19, ζύκθσλα κε ην από 06/04/2020 ζρεηηθό πξόγξακκα πνπ έρεη εθδνζεί 
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από ηελ 7
ε
 ΤΠΔ, ε ρξέσζε ηνπ δξνκνινγίνπ ζα είλαη ίζε κε ην θόζηνο κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ γηα 

κνξηαθό έιεγρν (πξνο Κ.Μ.Δ. Γ.Ν. Βεληδέιεην), δειαδή:  

- 105,00€ (Γεπηέξα – Παξαζθεπή 06:00 – 22:00) 
- 130,00€ (Γεπηέξα – Παξαζθεπή 22:00 – 06:00) 
- 150,00€ (αββαηνθύξηαθν θαη αξγίεο) 

 

         

 Η κεηαθορά ηωλ βηοιογηθώλ σιηθώλ θαη ηωλ αζθώλ αίκαηος θαη παραγώγωλ λα εθηειείηαη ζηο ειάτηζηο δσλαηό 

τρόλο από ηελ ζηηγκή εηδοποίεζες ηες εηαηρείας. 

 Ιδηαίηερα ε ασζεκερόλ κεηαθορά ελλοείηαη ε κεηαθορά αζθώλ αίκαηος θαη παραγωγώλ από θαη προς ηο 
Νοζοθοκείο όπως θαη κεηαθορά εσαίζζεηοσ βηοιογηθού σιηθού θιπ εληός Κρήηες.
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  - ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

 

 

 

 

α/α 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - 

ΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1  
ΝΑΙ 

   

 

 ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΨΩΣΘΣ 

 Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

 Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει 

υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ 

ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

 Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΩΙ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που 

δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι 

επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν 

υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί 

ελάχιςτθ). 

 Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ 

Ρροςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Ψυλλάδια 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. Στθν αρχι του 

Ραραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.  

 Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι 

κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Ψυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα 

ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα 

υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ 

αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 

προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 
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 Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΨΩΣΘΣ και θ 

παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

 Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία 

κατά τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 

 Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ 

ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ηϋ 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

"7θ  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ " 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

‘’Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ‘’ 

 

ΤΜΒΑΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚ.   :  

ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ       :   

ΕΙΔΟ                      :  

ΤΜΒΑΣΙΚΘ ΣΙΜΘ    : ………………….  ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α 24% 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΘ 

 ΤΠΘΡΕΙΑ                  : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ‘’Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ‘’ 

 

Ωανιά, ςιμερα …………………………….. ςτο Τμιμα προμθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Ωανίων «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΩΓΙΟΣ», οι υπογεγραμμζνοι α) το Γενικό Νοςοκομείο Ωανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» που εδρεφει ςτα 

Ωανιά με Α.Ψ.Μ. 999444662  ΔΟΥ Ωανίων, όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ 

από τον Διοικθτι κ. ……………………………………. και β) ………………………., εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ 

…………………………, Δ/νςθ: …………………….. Τθλ. …………….., Ψ.Α.Ξ. …………… με Α.Ψ.Μ: ………………… Δ.Ο.Υ: 

…………………,  ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα εξισ : 

Με τθν με αρικ. ………../…-..2021 Απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου κατακυρϊκθκε θ προμικεια των ειδϊν ωσ 

αυτά περιγράφονται  αναλυτικά ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ ςτθν εταιρεία ………………………… 

Θ κατακφρωςθ ζγινε ςφμφωνα με τα αποτελζςματα του Δθμόςιου Ανοικτοφ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ που 

διενεργικθκε τθν …../…../2021  ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ  Δ/ξθσ  με αρικ. ……./…-….-2021 με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ςφμφωνα και 

με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προςφερόμενων ειδϊν. 

Φςτερα από τα ανωτζρω ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ με τθν προαναφερόμενθ ιδιότθτά του, 

ανακζτει ςτον δεφτερο, ονομαηόμενο ςτο εξισ Ρρομθκευτι, τθν προμικεια των ειδϊν ωσ αυτά 

περιγράφονται  αναλυτικά ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ, τα οποία του κατακυρϊκθκαν ςφμφωνα 

με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τισ οποίεσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 
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Θ ςφμβαςθ αυτι διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν, τον Νόμο 2469/97 άρκρο 18 και των ςχετικϊν διατάξεων περί κρατιςεων και 

φόρου, Ν.2198/94  ΑΘΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ”, το Ν. 

3527/2007 « Κφρωςθ Συμβάςεων υπζρ Νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ & 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», το Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Ψορζων εποπτευομζνων από 

το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» και λοιπζσ ιςχφουςεσ. 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΣΙΜΘ 

Α.   τθν εταιρεία  ……………………… ωσ εξισ : 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΙΔΟΤ  

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. …………….   

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΤΜΠΕΡ/ΝΟΤ Φ.Π.Α. ……….  

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΟΠΟ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΔΟΘ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φζρει εισ πζρασ τθσ εργαςίεσ ωσ αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί κατόπιν αιτιολόγθςθσ από τον προμθκευτι με τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ.  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΟΣΙΚΘ-ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Θ καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν κι ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ 

(μπορεί να είναι και φυςικό πρόςωπο) κα γίνεται από τθν επί τόπου οριςκείςα επιτροπι. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ- ΚΡΑΣΘΕΙ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει κατά μζγιςτο εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν παραλαβι του ςχετικοφ 

τιμολογίου, ωσ κείμενθ νομοκεςία, μετά τον οριςτικό ποιοτικό ζλεγχο τθσ υπθρεςίασ. 

Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν  τα όςα  αναφζρονται ςτο άρκρο ςτο αρ. 

200 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει τισ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ που του ζχουν κατακυρωκεί ςφμφωνα με 

τισ αποφάςεισ του ΔΣ του Γενικοφ Νοςοκομείου Ωανίων  και ςφμφωνα με τθν ζγγραφθ προςφορά του θ  

οποία αποτελεί  αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ.     

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο Ν. 4412/2016, ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και για κάκε 

ηθμιά που τυχόν κα προκφψει ςτο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΑΝΙΩΝ από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ.   

ΑΡΘΡΟ 8 

Για όλα και τα λοιπά κζματα, αναφορικά με τθν προμικεια θ οποία πραγματοποιείται με τθν ςφμβαςθ 

αυτι, ιςχφει θ ζγγραφθ προςφορά του προμθκευτι  που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ 

ςφμβαςθσ  κακϊσ επίςθσ και τα αναφερόμενα ςτον Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ θ εταιρία κατζκεςε τθν με αρικμό …………………….   εγγυθτικι 

επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Τράπεηασ ……………………… , ποςοφ των ………………….ευρϊ (5% επί τθσ αξίασ 

τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ τον ΨΡΑ), ιςχφοσ μζχρι επιςτροφισ τθσ.  

ΆΡΘΡΟ 10 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεςμεφεται για τθν πιςτι και 

απαρζγκλιτθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που 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 X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016. 

Συμφωνείται ότι κάκε άλλθ τροποποίθςθ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, πρόςκετθ ςυμφωνία, παροχι 

διευκολφνςεωσ, παράταςθσ χρόνου εκτζλεςθσ κλπ γίνεται και αποδείχνεται μόνο ζγγραφα αποκλειςμζνου 

κάκε άλλου μζςου απόδειξθσ. 

Για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει από τθν παροφςα ςφμβαςθ αρμόδια είναι τα δικαςτιρια τθσ πόλθσ 

των Ωανίων. 

Φςτερα από αυτά ςυντάχκθκε θ ςφμβαςθ θ οποία αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται νόμιμα 

από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, ςε τρία (3) πρωτότυπα. Τα δφο (2) λαμβάνει το Νοςοκομείο και το τρίτο ο 

ΑΝΑΔΟΩΟΣ. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

           Για το   Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ        Ο ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

                Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ   
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