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ΘΕΜΑ  ΑΙΣΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
Ζχοντασ υπόψθ 
1. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν 

1.1. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

1.2. του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
1.3. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» 
1.4. του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
1.5. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007). 
1.6. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ". 
1.7. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ Νομικϊν προςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα". 
1.8. Τισ διατάξεισ του Ν.4782/9-3-2021(Φ.Ε.Κ.36/Α/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’’ 

2. Τθν με αρ. 37/20-05-2021 (κζμα 9ο), απόφαςθ ΔΣ ζγκριςθσ του πίνακα προγραμματιςμοφ διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021 και πιςτϊςεισ 2022 
3. τθν με αρ. 49/30-09-2021 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΘΝΒ4690ΒΟ-Α03) του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί ζγκριςθσ Τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 

Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ για τθν Ρρομικεια Αντιδραςτθρίων και Αναλϊςιμων για Ρθκτολογικό Αναλυτι (CPV: 33696200-7) με Συνοδό 
εξοπλιςμό ςτο Γ. Ν. Άμφιςςασ 

4. τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, καταχωρικθκε με α/α 1695/06-10-2021 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν 
Ρλθρωμισ ΑΔΑ: ΨΕΙΜ4690ΒΟ-47. 

5. Τισ άμεςεσ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ  

Ρροςκαλοφμε 
Πλουσ, όςουσ ενδιαφζρονται να κατακζςουν προςφορά για τθν Ρρομικεια Αντιδραςτθρίων και Αναλϊςιμων για Ρθκτολογικό Αναλυτι 
(CPV: 33696200-7) με Συνοδό εξοπλιςμό του Νοςοκομείου για 1 ζτοσ, προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 8.200,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 6%  και κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, ςτισ προςφορζσ που 
κεωροφνται αποδεκτζσ ςτο ςτάδιο των δικαιολογθτικϊν και τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με  τον πίνακα βακμολόγθςθσ τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ  

ΟΜΑΔΑ ΕΡΙ ΜΕΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΘ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α. (30%) 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ, ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ 

ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΘΣ 

Α1. Συμφωνία προςφερομζνου είδουσ με 

τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
30% 

  

Β. (70%) 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 

ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΘΣ 

Β1. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 30%   

Β2. Ροιότθτα εξυπθρζτθςθσ και τεχνικισ 

βοικειασ μετά τθν πϊλθςθ, εξαςφάλιςθ 

φπαρξθσ ανταλλακτικϊν 

30% 
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΙ ΜΕΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΘ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Β3. Χρόνοσ παράδοςθσ 10%   

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία των ομάδων βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων 

των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ όλοι οι απαράβατοι όροι, ενϊ αυξάνεται ζωσ τουσ 120 

βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ 

βακμολογία του. Θ ςυνολικι βακμολογία Β τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και 

των δφο ομάδων, δθλαδι: 

Β = 0,3 × (Βακμ. Α1) + 0,3 × (Βακμ. Β1) + 0,3 × (Βακμ. Β2) + 0,1 × (Βακμ. Β3). 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον 
μικρότερο λόγο (Λ), τθσ ςυγκριτικισ τιμισ προςφοράσ (Κ) προσ τθ ςυνολικι βακμολογία του (Β): Λ=Κ/Β. Ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςτον 
προμθκευτι που ζχει κάνει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ προςφορά. 

Οι απαιτιςεισ και οι ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περιγράφονται ςτθν παροφςα (ΡΑΑΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ) 
Η Ρρόςκλθςθ κα λάβει δθμοςιότθτα ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, site 5

θσ
 ΥΡΕ και site Γ. Ν. Άμφιςςασ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ ςτισ 29/10/2021 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10.00 από τθν αρμόδια 
επιτροπι. 
Η τελευταία μζρα υποβολισ προςφορϊν είναι θ προθγοφμενθ τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, θ 27/10/2021 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 
14.00 
Οι προςφορζσ κα αποςτζλλονται με email ςτο log1@gnamfissas.gr , όπου κα πρωτοκολλείται το κυρίωσ ςϊμα του email με ευκφνθ του 
αρμοδίου υπαλλιλου, (ΡΟΣΟΧΘ!!! θ οικονομικι προςφορά πρζπει να είναι ςε μορφι ςυμπιεςμζνου & κρυπτογραφθμζνου φακζλου), και 
κα περιλαμβάνουν: 

1. Ηλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει: 

1.1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΕΝΤΥΡΩΣ ΣΕ ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ) 
1.2. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ 
1.3. Να δθλϊνεται ότι, ο προςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ 
1.4.  Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το 

(Ραράρτθμα II) 

Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ: 

Θ θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν (δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ).  

Για τισ περιπτϊςεισ (γ) και (δ), τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν :  

 οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)   
 ο Ρρόεδροσ ι ο Διευκφνοντασ Σφμβουλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.)   
 ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τουσ Συνεταιριςμοφσ. 
 ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου. 
 Κάκε μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ. 

1.5. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου  
1.6. Αντίγραφο φορολογικισ ενθμερότθτασ  
1.7. Αντίγραφο αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 
1.8. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ: 

α) Για τα φυςικά πρόςωπα να προςκομιςτεί Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και οι μεταβολζσ  
του. 

β) Κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον καταςτατικό, κατά περίπτωςθ, Φ.Ε.Κ., ι 
επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ. Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο Ρρόεδροσ και ο 
διευκφνων Σφμβουλοσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν µε 
τθν υπογραφι τουσ, το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό 
αναλόγωσ µε τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου, πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ από το ΓΕΜΗ, 
το οποίο να ζχει εκδοκεί τισ τελευταίεσ 30 θμζρεσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι να προςκομιςτεί ςτα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ 
του διαγωνιςμοφ. 

2. Ηλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», με ςαφι τεχνικι περιγραφι  

Θ Τεχνικι προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, επί ποινι απόρριψθσ, τουλάχιςτον τα παρακάτω: 
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2.1. Πλα τα φφλλα των εγγράφων-ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπορικϊν φυλλαδίων, prospectus, 

φωτογραφιϊν, τεχνικϊν φυλλαδίων κ.λπ., κα φζρουν ςυνεχι αρίκμθςθ από το πρϊτο μζχρι το τελευταίο. Θ πρϊτθ ςελίδα κα 

αποτελεί Ευρετιριο, ςτο οποίο κα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάκε εγγράφου, με τθν αντίςτοιχθ αρίκμθςθ που φζρει κατά 

τα ανωτζρω (π.χ. φφλλα ςυμμόρφωςθσ: ςελ. 16-19, τεχνικι περιγραφι: ςελ. 33-35 κ.ο.κ.), για ευχερζςτερθ αναηιτθςθ των 

ςτοιχείων αυτϊν. 

2.2. Ριςτοποιθτικό από κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό, ότι ο ςυμμετζχων τθρεί Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ, 

ςφμφωνα με τθν ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/16-01-04) Υπουργικι Απόφαςθ «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ 

πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων». 

2.3. Ριςτοποιθτικό από κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό, ότι ο καταςκευαςτισ τθρεί Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ, 

ςε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ του προϊόντοσ. 

2.4. Ριςτοποιθτικά ότι τα προςφερόμενα είδθ φζρουν τθ ςιμανςθ CE, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ ΔΥ8Δ/Γ.Ρ.οικ.130648/2009 (ΦΕΚ 

2198/Β/02-10-09) «Ρερί ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων». 

Τα παραπάνω υπό ςτοιχεία 2.2, 2.3 και 2.4 Ριςτοποιθτικά πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να είναι πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα και 

με επίςθμθ μετάφραςθ. (Να είναι scanαριςμζνα με τθν αντίςτοιχθ Υπογραφι) 

Οικονομικό μζγεκοσ ι εκφράςεισ όπωσ «δωρεάν», «χωρίσ χρζωςθ» κ.τ.λ., δεν κα υπάρχουν ςε κανζνα ςθμείο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 

2.5. Ο προςφζρων, εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του, τθν επιχειρθματικι μονάδα 

ςτθν οποία κα καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. 

2.6. Πταν ο προςφζρων δεν καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, ςε δικι του επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςφορά του δθλϊνει 

τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Επίςθσ, ςτθν 

προςφορά του επιςυνάπτει και υπεφκυνθ διλωςι του προσ τθν ανακζτουςα αρχι ότι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει 

από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ, 

κακϊσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. 

2.7. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται, επί ποινι απόρριψθσ, μαηί με τθν προςφορά να υποβάλλει και Φφλλο Συμμόρφωςθσ. Αυτό είναι 

φφλλο ςυςχετίςεωσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ των αντιδραςτθρίων και αναλυτϊν με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ τεχνικισ 

περιγραφισ των αντιδραςτθρίων. Στο φφλλο αυτό κα αναφζρονται με λεπτομζρεια όλεσ οι υπάρχουςεσ ςυμφωνίεσ ι αποκλίςεισ 

των χαρακτθριςτικϊν των προςφερομζνων αντιδραςτθρίων ςε ςχζςθ με τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα περιγραφι. Ο 

προμθκευτισ κα πρζπει να απαντά ςτθν περιγραφι παράγραφο προσ παράγραφο. 

Υπόδειγμα Φφλλου Συμμόρφωςθσ 

α/α ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

(Ο αφξων αρικμόσ τθσ 

παροφςασ) 

(Θ απάντθςθ του προςφζροντα ςχετικά με τθν ςυμφωνία ι μθ 

με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ) 

(Σαφισ παραπομπι ςτα επιςυναπτόμενα 

ζγγραφα-εγχειρίδια, προσ τεκμθρίωςθ τθσ 

απάντθςθσ) 

3. Ηλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά. 
 Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

 τθν προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΡΑ 
 το ποςοςτό του ΦΡΑ  
 τον κωδικό και τθν τιμι του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν τθσ ΕΡΥ 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα πρζπει να είναι μικρότερεσ ι ίςεσ τθσ τιμισ Ραρατθρθτθρίου. Σε περίπτωςθ που το προςφερόμενο είδοσ δεν 
περιλαμβάνεται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν ι δεν υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία των τεχνικϊν του χαρακτθριςτικϊν με κανζνα από τα είδθ του 
Ραρατθρθτθρίου, αυτό πρζπει επίςθσ να δθλϊνεται ρθτά. 
Για αποςτολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δθμιουργείτε αρχείο ςε μορφι pdf. Ρροχπόκεςθ είναι να ζχετε τθν εφαρμογι 7-Zip ι παρόμοια. 
Με δεξί κλικ ςτο φάκελο επιλζγεται 7-Zip -> Ρροςκικθ ςε αρχείο ςυμπίεςθσ… Στο παράκυρο που κα εμφανιςτεί, υπάρχει ζνα πλαίςιο ςτθ 
μζςθ και δεξιά με το όνομα Κρυπτογράφθςθ. Εκεί κα ειςάγεται 2 φορζσ τον κωδικό πρόςβαςθσ (πρζπει να είναι διαφορετικόσ για κάκε ςασ 
προςφορά) του ςυμπιεςμζνου αρχείου και ςτθ ςυνζχεια, πατϊντασ ΟΚ, κα δθμιουργθκεί ζνα ςυμπιεςμζνο και κρυπτογραφθμζνο αρχείο. 
(ΡΟΣΟΧΘ!!! Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΗΘΤΘΘΕΙ με νζο email, ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ & 
ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΘΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ) 
 
 

– Ο – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΥΙΑ 

 

 
_____________ 

κ.α.α. 

ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 
ΡΑΑΤΗΜΑ I (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ ΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ) 

1.1 Οι ςυςκευαςίεσ των αντιδραςτθρίων να ανταποκρίνονται ςτον όγκο δουλειάσ του εργαςτθρίου (μικροφ αρικμοφ τεςτ). 

1.2 Να διατίκενται επαρκείσ ακζραιεσ ςυςκευαςίεσ για τισ ηθτοφμενεσ εξετάςεισ με τθν μεγαλφτερθ δυνατι θμερομθνία λιξεωσ από 

τθν θμερομθνία παραγγελίασ τουσ και να υπολογιςκοφν επιπλζον ςυςκευαςίεσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ςτακερότθτα του 

αντιδραςτθρίου μετά τθν αναςφςταςι του, τισ ανάγκεσ βακμονόμθςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου. 

1.3 Για τθν προφφλαξθ και ορκι λειτουργία των αναλυτϊν τα αντιδραςτιρια αιμόςταςθσ για χριςθ ςτουσ αυτόματουσ αναλυτζσ  κα  

πρζπει να διατίκενται ςτα ειδικά φιαλίδια – ζτοιμα για χριςθ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απαραίτθτθ εφαρμογι ςτον χϊρο των 

αντιδραςτθρίων και θ απ’ ευκείασ τοποκζτθςθ χωρίσ μεταγγίςεισ. Τα φιαλίδια των αντιδραςτθρίων να διακζτουν barcode για τθν 

αυτόματθ αναγνϊριςι τουσ από τουσ αναλυτζσ, για τθν αποφυγι ςφαλμάτων κατά τθν τοποκζτθςθ. 

1.4 Θα πρζπει να κατατεκοφν με τθν προςφορά πλιρθ πρωτόκολλα εφαρμογισ των προςφερομζνων αντιδραςτθρίων ςτουσ αναλυτζσ 

όπου και κα περιζχονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ παράμετροι (μζκοδοι, όγκοι, χρόνοι επϊαςθσ κ..λ.π.) κακϊσ και τα πιςτοποιθτικά CE 

IVD (ςφμφωνα με τθν οδθγία 98/79) των προςφερομζνων ειδϊν (υλικά, αναλυτζσ).  

1.5 Τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια να ςυνοδεφονται από control & calibrator με αναμενόμενεσ τιμζσ ςτουσ αναλυτζσ. 

1.6 Τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια να διακζτουν υψθλι ςτακερότθτα μετά τθν αναςφςταςθ (να αναφερκεί θ διάρκεια).  

1.7 Θα πρζπει να δοκεί αναλυτικά  και αναλυτικόσ πίνακασ με τα calibrators και controls που απαιτοφνται για κάκε εξζταςθ.  

1.8 Να είναι πιςτοποιθμζνα και ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι. 

1.9 Θ προμθκεφτρια εταιρεία επιβαρφνεται για τυχόν επιπλζον απαιτοφμενα αναλϊςιμα που δεν ςχετίηονται με αφξθςθ των 

ηθτουμζνων εξετάςεων. 

2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ ΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ) 

2.1  Το αντιδραςτιριο για το χρόνο προκρομβίνθσ να είναι αναςυνδυαςμζνθσ ανκρϊπινθσ προζλευςθσ ι ανκρϊπινθσ προζλευςθσ 

με ISI περίπου 1 

2.2         Το αντιδραςτιριο για το APTT να είναι υγρό ζτοιμο προσ χριςθ, με ενεργοποιθτι πυρίτιο 

 

1. Ρροδιαγραφζσ Αυτόματου Αναλυτι Ραραμζτρων Ριξθσ 

ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ: ΕΝΑΣ (1) ΚΥΙΟΣ 

1.1 Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Να εκτελεί ςυνδυαςμό πθκτικολογικϊν, χρωμογονικϊν και ανοςολογικϊν αναλφςεων 

αυτομάτωσ. 

1.2 Να ζχει ευκολία ςτον προγραμματιςμό με ευδιάκριτθ οκόνθ και φιλικό ςτο χριςτθ λογιςμικό πρόγραμμα. 

1.3 Να ζχει χωρθτικότθτα 40 τουλάχιςτον δειγμάτων και να ζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ τοποκζτθςθσ δειγμάτων ςε καψάκια 

και ςωλθνάρια αιμολθψίασ με ι χωρίσ barcode.  

1.4 Nα ζχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ ςε δείγματα και κυβζττεσ χωρίσ κακυςτζρθςθ τθσ λειτουργίασ του αναλυτι και 

ςυνεχι δυνατότθτα προςκικθσ επειγόντων δειγμάτων (stat), χωρίσ διακοπι τοφ αναλυτι. 

1.5 Nα διακζτει ζγχρωμθ επίπεδθ οκόνθ αφισ και εξωτερικό εκτυπωτι κοινοφ χαρτιοφ, κακϊσ και ςφςτθμα barcode για τθν 

αναγνϊριςθ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων με BAR CODE, για τθν αποφυγι ςφαλμάτων κατά τθν τοποκζτθςθ.  

1.6 Να διακζτει διαφορετικό ρφγχοσ αναρρόφθςθσ για τα δείγματα και διαφορετικό ρφγχοσ για τα αντιδραςτιρια ϊςτε να 

αποκλείεται με τον καλφτερο τρόπο κάκε επιμόλυνςθ δείγματοσ από αντιδραςτιριο. 

1.7 Να διακζτει πραγματικι ταχφτθτα (παραγωγικότθτα) τουλάχιςτον 150 PT test/ϊρα και να διακζτει περιςςότερεσ από 20 

κζςεισ αντιδραςτθρίων από τισ οποίεσ οι 4 τουλάχιςτον να αναδεφουν το αντιδραςτιριο. 

1.8 Να διακζτει κζςεισ αντιδραςτθρίων ςε κερμοκραςία χαμθλότερθ του περιβάλλοντοσ ϊςτε τα αντιδραςτιρια να μποροφν να 

παραμζνουν ςτον αναλυτι ζωσ ότου καταναλωκοφν χωρίσ να αλλοιωκοφν και να εξαςφαλίηεται θ 24ωρθ λειτουργία του. 
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1.9 Να ζχει τθν δυνατότθτα ανάλυςθσ όςο το δυνατόν μεγαλφτερου αρικμοφ διαφορετικϊν εξετάςεων ςε κάκε δείγμα χωρίσ 

αλλαγι ι προςκικθ νζων αντιδραςτθρίων. Να αναφερκεί για να αξιολογθκεί ο αρικμόσ ταυτόχρονθσ ανάλυςθσ test ανά 

δείγμα. 

1.10  Ο αναλυτισ να αραιϊνει αυτόματα τα δείγματα, standards και controls ςτισ απαιτοφμενεσ από τθν κάκε μεκοδολογία 

αραιϊςεισ και να ζχει δυνατότθτα αυτόματθσ επαναραίωςθσ για δείγματα εκτόσ των προκακοριςμζνων ορίων γραμμικότθτασ 

χωρίσ τθν παρζμβαςθ του χειριςτι κακϊσ και δυνατότθτα αυτόματου προγραμματιςμοφ και εκτζλεςθσ επιπλζον εξζταςθσ εάν 

το αποτζλεςμα τθσ αρχικισ είναι εκτόσ οριςμζνων ορίων (reflex testing). Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ αναςτολζων των 

παραγόντων με αυτόματεσ πολλαπλζσ αραιϊςεισ (factor parallelism). Να ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ τισ καμπφλθσ 

αντίδραςθσ των μετριςεων για κάκε τφπο εξζταςθσ και να γίνεται χριςθ τθσ καμπφλθσ ςχθματιςμοφ του κρόμβου για τθν 

αξιολόγθςθ των πακολογικϊν δειγμάτων όπωσ για παράδειγμα διφαςικι καμπφλθ, χαμθλά επίπεδα παραγόντων πιξθσ, 

ανεπάρκεια ινωδογόνου. 

1.11  Να ελζγχει αυτόματα τθ ςτάκμθ των αντιδραςτθρίων, δειγμάτων και κυβεττϊν και να ειδοποιεί αυτόματα εάν οι υπάρχουςεσ 

ποςότθτεσ δεν επαρκοφν για τισ εξετάςεισ που ζχουν προγραμματιςκεί.Να ζχει τθ δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ για 250 

τουλάχιςτον εξετάςεισ χωρίσ τθν παρουςία του χειριςτι. 

1.12 Να εκτελεί τουλάχιςτον τισ παρακάτω εξετάςεισ : PT, APTT, Ινωδογόνο, Αντιπθκτικά Τφπου Λφκου, Χρόνοσ Θρομβίνθσ, D-

DIMERS, Αντικρομβίνθ ΙΙΙ, Ρρωτείνθ C, Ελεφκερθ Ρρωτείνθ S (αντιγονικόσ προςδιοριςμόσ), ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ (vWF:Ag, vWF Activity, 

II,V,VII,X,VIII,IX,XI,XII,XIII), Ρλαςμινογόνο, a2- Αντιπλαςμίνθ, ΑPC Resistance, Επίπεδα Θπαρίνθσ, ομοκυςτείνθ, Αντιπθκτικά 

φάρμακα (Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban). 

1.13 Να διακζτει πλιρεσ πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου QC με διαφορετικά controls και διαγράμματα (Levey-Jenning) και το 

λογιςμικό του αναλυτι να είναι φιλικό προσ το χριςτθ. 

1.14 O αναλυτισ να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ αποτελεςμάτων τουλάχιςτον 1000 δειγμάτων και να μπορεί να ςυνδεκεί 

αμφίδρομα με το μθχανογραφικό ςφςτθμα του Νοςοκομείου. 

1.15 Να είναι επιτραπζηιοσ. 

1.16 Να διακζτει δυνατότθτα επικοινωνίασ με εξωτερικό θλεκτρονικό υπολογιςτι. 

1.17 Σφνδεςθ ςε αμφίδρομθ και λειτουργικι επικοινωνία με το LIS του εργαςτθρίου με δαπάνθ του μειοδότθ. 

1.18 Να γίνεται προλθπτικι ςυντιρθςθ τουλάχιςτον κάκε τετράμθνο και ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ βλάβθσ ο προμθκευτισ να 

ανταποκρίνεται εντόσ 24ϊρου. 

1.19 Θα λθφκεί υπόψθ το κφροσ και θ εμπειρία του πελατολογίου του προςφερόμενου αναλυτι ςε άλλα Δθμόςια Νοςοκομεία και 

τον ιδιωτικό τομζα. 

1.20 Οι ςυςκευαςίεσ των ςυμβατικϊν αντιδραςτθρίων  και αναλωςίμων υλικϊν να μποροφν να τροποποιοφνται αντί του ενόσ 

είδουσ ςε άλλο είδοσ, εντόσ τθσ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ δυναμικισ των αιτοφμενων εξετάςεων. 

2. Συντιρθςθ των Διατικζμενων Μθχανθμάτων 

Κάκε προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει τα παρακάτω ζντυπα και πιςτοποιθτικά μαηί με τθν τεχνικι προςφορά του: 

2.1 Βεβαίωςθ του Οίκου καταςκευισ του μθχανιματοσ ότι τα προςφερκζντα ςτον διαγωνιςμό αντιδραςτιρια ανταλλακτικά και 

αναλϊςιμα (που κα χρθςιμοποιοφνται ςτο μθχάνθμα) προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονικι χριςθ. 

2.2 Βεβαίωςθ του Οίκου καταςκευισ του μθχανιματοσ ι κυγατρικισ ότι θ προςφζρουςα εταιρεία (προμθκευτισ) είναι 

εξουςιοδοτθμζνθ για τθν παροχι πλιρουσ τεχνικισ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ. 

2.3 Κατάκεςθ ςτοιχείων με τθν υψθλι επαναλθψιμότθτα του μθχανιματοσ, τεκμθριωμζνθ με πιςτοποιθτικά και γραφικζσ 

παραςτάςεισ από τον Οίκο καταςκευισ, ι ανεξάρτθτουσ Οίκουσ αξιολόγθςθσ. 

2.4 Σε περίπτωςθ που ο μειοδότθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ δεν είναι μειοδότθσ και για τον επόμενο διαγωνιςμό υποχρεοφται 

ςτθν απόςυρςθ των αναλυτϊν τθν θμερομθνία που κα οριςτεί από το αρμόδιο όργανο του Νοςοκομείου. 

2.5 Σε περίπτωςθ που ο μειοδότθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ανακθρυχκεί μειοδότθσ και για τον επόμενο διαγωνιςμό 

υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ των αναλυτϊν, εφόςον αυτοί υπερβαίνουν τθν πενταετία από τθν θμερομθνία καταςκευισ 

τουσ. 

2.6 Συμμόρφωςθ CE, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ οδθγίεσ. 

2.7 Ρεριγραφι του μθχανιματοσ που κα προςδιορίηει ακριβϊσ το είδοσ και τον τρόπο λειτουργίασ του ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
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2.8 Διαφθμιςτικό φυλλάδιο ι βιβλιάριο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ (prospectus) για τον ςυγκεκριμζνο τφπο, που κα περιζχει 

τα γενικά τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ςυςκευισ. 

2.9 Ζγγραφθ διλωςθ του προμθκευτι ότι κα προςκομίςει τθν ςυςκευι εντόσ 2 μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

2.10 Ζγγραφθ διλωςθ ότι εγγυάται τθν καλι λειτουργία τθσ ςυςκευισ για το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ωσ επίςθσ ότι 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζςει τεχνικό, ο οποίοσ κα επιδείξει ςτο προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ τον τρόπο λειτουργίασ 

και χειριςμοφ τθσ ςυςκευισ, κακϊσ και τα προςτατευτικά μζτρα αςφαλείασ προςωπικοφ και υλικοφ που απαιτοφνται. 

2.11 Ζγγραφθ εγγφθςθ-διλωςθ για τθν δυνατότθτα υποςτιριξθσ (με επιςκευζσ, ανταλλακτικά, βακμονόμθςθ, ςχετικι 

πλθροφόρθςθ κ.λπ.). 

Οποιαδιποτε απόκλιςθ από τισ παραπάνω απαιτιςεισ αποτελεί αιτία απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ δφναται να ηθτιςει κατά τθν κρίςθ τθσ από τον προμθκευτι τυχόν διευκρινίςεισ, επί των αναγραφομζνων ςτθν 

προςφορά του, ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία για τθν πλθρζςτερθ διατφπωςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν και δυνατοτιτων τθσ ςυςκευισ ι 

ακόμθ και επίδειξθ λειτουργίασ αυτισ, χωρίσ καμία απαίτθςθ του προμθκευτι. 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ –ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

 

Είδοσ (Αντιδραςτιρια Ρθκτικότθτασ) Ροςότθτα 

PT 3.800 εξετάςεισ 

APTT 2.200 εξετάςεισ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ II (ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ) 

 
ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν 
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Ο – Θ Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:   

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Θμερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:  Τθλ:  

Θμερ/νια ζκδοςθσ Ταυτότθτασ :  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Θλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail):  

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι 
μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου: 
α) ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθσ διακιρυξθσ …………………………. 

β) Ζχω εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ μου όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) προσ ςτουσ φορείσ 
που είμαι υπόχρεοσ και ςτθν πλθρωμι φόρων και τελϊν όςον αφορά τισ φορολογικζσ μου υποχρεϊςεισ. 

γ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ.1 του άρκρου 73 του Ν. 
4412/2016,δθλαδι για:i) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (EE L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), ii) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται, ςτο 
άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (EE L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο 
εκνικό δίκαιο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου, iii) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.2803/2000 (Αϋ 48), iv) τρομοκρατικά εγκλιματα ι 
εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, v) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, 
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), vi) 
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και 
για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

δ) δεν ζχω καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ και διαγωγισ, ι 
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 
χρεωκοπίασ. 

ε) δεν τελϊ ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ 

ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ, διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι 
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου ι ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. 

 



ΑΔΑ: 67Ι34690ΒΟ-ΑΨΑ



Σελίδα 8 από 8 
 

Σελίδα 8 από 8 
 

η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     ………………………………..   με πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα. 
 

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ 
και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν. 

κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ 
που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ. 

ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ που ιςχφουν ςτον τόπο όπου 
πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ. 

ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και 
δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου . 

 
ιβ)το ΦΕΚ ι καταςτατικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ είναι   ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ιγ) το ΦΕΚ ι καταςτατικό νόμιμισ εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ είναι (4)  ………………………………………………………………………….. 
 

 
Ημερομθνία:       /        /            

Ο – Η Δθλ. 
 

(Υπογραφι) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ. 
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον 
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 
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