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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 

Πίστωση 20.420,42€ με ΦΠΑ  
  

 
 Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 
Ν.4412/16(ΦΕΚ 147/Α) καθώς και την υπ’ αριθ. απόφαση Δ.Σ. 23/07-11-2017, θέμα II. 8ο, 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου 
του ως άνω έργου. 
 
  

  ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Αναθέτουσα αρχή ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΑ) 

Είδος διαγωνισμού Συνοπτικός για ανάδειξη μειοδότη 

Κριτήριο κατακύρωσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά/μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) 

CPV 33696500-0 

Προϋπολογισμός 20.420,42€ με ΦΠΑ  

Διάρκεια σύμβασης 12 μήνες 

Κατάθεση προσφορών 
έως 

Τρίτη, 28-11-2017, ώρα 11:00 π.μ.,  
στο πρωτόκολλο του Εθνικού Κέντρου 
Αποκατάστασης 

Ημερομηνία διενέργειας Τρίτη, 28-11-2017, ώρα 12:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας 
Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου  
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης 

Ισχύς προσφορών 120 ημερολογιακές ημέρες 

Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών σε ένα στάδιο 
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                ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                           
                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

  Α/Α         ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΣΑΚΧΑΡΟ 3.300 

2 ΟΥΡΙΑ 3.200 

3 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 2.300 

4 ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2.300 

5 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ 3.400 

6 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ 2.350 

7 HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2.350 

8 ΜAΓNΗΣΙΟ 1.000 

9 SGPT 2.750 

10 SGOT 2.750 

11 γ – GT 2.750 

12 ΑΜΥΛΑΣΗ 600 

13 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 1.900 

14 ΟΛΙΚΑ  ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ 1.400 

15 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ 1.400 

16 CPK 1.100 

17 LDH 1.100 

18 ΚΑΛΙΟ 3.600 

19 ΝΑΤΡΙΟ 3.600 

20 ΑΣΒΕΣΤΙΟ 1.400 

21 ΣΙΔΗΡΟΣ 1.400 

22 ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1700 

23 ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 900 
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24 CRP 2.400 

25 ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ 450 

26 ΦΩΣΦΟΡΟΣ 1.300 

27 CK-MB 150 

28 ΗbA1c 500 

      
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
 

Ο προς διάθεση τύπος βιοχημικού αναλυτή θα πρέπει να καλύπτει απαραίτητα  τις 
παρακάτω απαιτήσεις: 
1. Να είναι προηγμένης τεχνολογίας με τυχαία επιλογή δειγμάτων τύπου RANDOΜ 

ACCESS. 
2. Να εκτελεί όλες τις ζητούμενες από την Διακήρυξη εξετάσεις. 
3. Να έχει παραγωγικότητα τουλάχιστον 250 φωτομετρικών εξετάσεων ανά ώρα. 
4. Να διαθέτει ψυχόμενο χώρο φύλαξης αντιδραστηρίων. 
5. Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης 30 τουλάχιστον εξετάσεων. 
6. Να διαθέτει δειγματοφορέα χωρητικότητας τουλάχιστον 30 δειγμάτων. Να δέχεται 

δείγματα σε μικρά cups και απ΄ ευθείας σωληνάρια φυγοκέντρισης. 
7. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης επειγόντων δειγμάτων. 
8. Η στάθμη όλων των υγρών (δείγματα, αντιδραστήρια, απόβλητα, τυχόν απορρυπαντικά) 

να ελέγχεται με σύστημα ελέγχου στάθμης και να ειδοποιείται ο χειριστής. 
9. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης αραίωσης και αυτόματης επανάληψης των εξετάσεων 

που είναι εκτός προκαθορισμένων ορίων. 
10. Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι φιλικό προς τον χρήστη. 
11. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα ελέγχου των 

αποτελεσμάτων. 
12. Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά, με εκτυπωτή υψηλής 

ταχύτητας και να υπάρχει σύστημα διαχειρίσεως και καταγραφής των στοιχείων του 
αριθμού και του είδους των εξετάσεων.  
Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση σύνδεσης με το υπάρχον  σύστημα LIS του 
Εργαστηρίου (Infomed), χωρίς καμία επί πλέον οικονομική επιβάρυνση από το 
Νοσοκομείο. 

13. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση, συσκευασμένα σε φιαλίδια που να 
μπαίνουν απευθείας στον αναλυτή με Barcode. Να καταθέσουν τα εσώκλειστα αντίγραφα 
των αντιδραστηρίων στην ελληνική καθώς και των υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου 
ποιότητας , στα οποία θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες για τη σταθερότητά τους, 
την ακρίβεια των μετρήσεών τους, την επαναληψιμότητα τους επάνω στον 
προσφερόμενο αναλυτή και τη διάρκεια ζωής τους επίσης επάνω στον προσφερόμενο 
αναλυτή. 

14. Για τα αντιδραστήρια και για όλα τα συμπληρωματικά υλικά (controls, calibrators, 
αναλώσιμα), που θα χρειασθούν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο χρόνος  ζωής τους 
επάνω στον αναλυτή μετά το άνοιγμά τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ετήσια 
κάλυψη του Νοσοκομείου με βάση πενθήμερη λειτουργία ανά εβδομάδα. Με βάση τον 
αριθμό συσκευασιών των αντιδραστηρίων και όλων των συμπληρωματικών υλικών 
(controls, calibrators, αναλώσιμα), που θα χρειασθεί να αγορασθούν, λαμβάνοντας 
υπόψη και τον χρόνο ζωής τους επάνω στον αναλυτή (για την χρονική τους επάρκεια για 
τουλάχιστον 360 ημέρες) θα διαμορφώνεται και το συνολικό ετήσιο κόστος της 
προσφοράς κάθε προμηθευτή.  

15. Τα ανωτέρω πιστοποιούνται με την κατάθεση εσώκλειστων οδηγιών χρήσης..   
16. Να λειτουργεί υπό τάση 220 Volt και να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (UPS). 
17. Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα μέτρησης ISE. 
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18. Το service και τα αναλώσιμα (απιονισμένο νερό ή οποιοδήποτε σύστημα απονισμού του 
νερού απαιτηθεί, λυχνίες, κυβέτες κ.α) εκτός των προσφερομένων, θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
Σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή η Εταιρεία να αναλαμβάνει άμεσα την επιδιόρθωση 
και σε αδυναμία άμεσης αποκατάστασης της βλάβης να αναλαμβάνει την εκτέλεση των 
επειγουσών εξετάσεων. 

19. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα πλήρως οργανωμένο τμήμα 
τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης με πολυετή εμπειρία στο χώρο των βιοχημικών 
αναλυτών. Bεβαίωση ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος για τη παροχή πλήρους 
τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης με ανάλογα εκπαιδευμένα στελέχη. Να κατατεθεί 
η λίστα με όλους τους αναλυτές που είναι εγκατεστημένοι και συντηρούνται  από την 
εταιρία σε Δημόσια νοσοκομεία και γενικά σε υγειονομικές μονάδες.   

 
Στον αριθμό των  αναφερόμενων εξετάσεων να συμπεριληφθούν και οι απαιτούμενες εξετάσεις 
για την βαθμονόμηση (βάσει απαιτήσεων του κατασκευαστικού οίκου) και τον καθημερινό (255 
ημέρες/ έτος) εσωτερικό έλεγχο ποιότητας δύο σημείων, των αποτελεσμάτων. Ειδικά για τις 
εξετάσεις που δεν ζητούνται καθημερινά οι εξετάσεις για εσωτερικό έλεγχο ποιότητας για 
CK-MB θα υπολογιστούν 150 ανά επίπεδο κατανεμημένες στη διάρκεια του έτους. Να 
ληφθεί υπόψη ότι η φερριτίνη θα εκτελείται 2 φορές/εβδομάδα και οι εξετάσεις για 
εσωτερικό έλεγχο ποιότητας θα εκτελούνται 104 ημέρες (52 εβδ. Χ2)  περιοδικά κατά έτος, 

ενώ η ΗbA1c 1 φορά/εβδομάδα. 
 
Να κατατεθούν δηλώσεις συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων αντιδραστηρίων, 
βαθμονομητών και υλικών  του ελέγχου ποιότητας. 
 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει το ετήσιο κόστος για την συμμετοχή του 
Εργαστηρίου  στο Εθνικό  σχήμα ελέγχου ποιότητας  για τις βασικές  βιοχημικές  
παραμέτρους. 
     
ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως : 

 Συνολική τιμή (κόστος) ανά εξέταση. 

 Τιμή για όλα τα προσφερόμενα υλικά αντιδραστηρίων, καθώς και τα επιπρόσθετα υλικά 
βαθμονόμησης, οροί ελέγχου και λοιπά αναλώσιμα, με την εμπορική τους ονομασία και τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α. 

2. Οι προμηθευτές οφείλουν να υπολογίσουν τον αριθμό των συσκευασιών που θα δηλώσουν 
και τον αριθμό των εξετάσεων που θα απαιτηθούν για τις βαθμονομήσεις και τον έλεγχο 
ποιότητας των αποτελεσμάτων. 

 Φύλλο συμμόρφωσης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απορρίψεως, μαζί με την προσφορά να υποβάλλει και 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ . Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις 

της παρούσης τεχνικής περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι 

υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερομένων 

αντιδραστηρίων και του μηχανήματος σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο.  

ΑΡΘΡΟ 3.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες.  
Δύναται να δοθεί παράταση, η διάρκεια της οποίας δεν θα ξεπερνά το 50% της συνολικής 
συμβατικής διάρκειας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αναδόχου.  
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Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης αζημίως, στην 
περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση μετά από ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας  
με την 1η ΥΠΕ ή άλλου ανώτερου κρατικού φορέα. 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25, του 
Νόμου 4412/16.  
   

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην 
ταχυδρομική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συμμετέχων, με υπεύθυνη 
δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται, επί ποινή 
αποκλεισμού, μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.1 του Ν. 
4412/2016, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους: α) 
φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω 
παραγράφων 7, 8, 9. 
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 

 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 

 Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος 
τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει: 

2 υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα συνημμένα 

στη διακήρυξη υποδείγματα 
1 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει 
ότι συμφωνεί  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο     
ΑΡΘΡΟ  2  – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016:  

 Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς όπως αυτά απαιτούνται στο ΑΡΘΡΟ 2 –ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ καθώς και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 

 Τα στοιχεία που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του – 
τεχνική επάρκεια (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η 
Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την ικανότητα του διαγωνιζόμενου να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, στο οποίο αναγράφεται η προσφερόμενη 

ΑΔΑ: Ω2ΖΨΟΡΡ1-ΞΨ4
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συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Οι τιμές αυτές θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων 
κρατήσεων, εκτός από το ΦΠΑ. 

 Θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η 
προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι 
προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι κρατήσεις που ισχύουν σήμερα Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,06%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου 
ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 4%. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν τελικώς είναι αυτές 
που θα ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
 Η πληρωμή της αξίας των ειδών, πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους, ή τμηματικά, που αναλογεί στην τμηματική παραλαβή 
τους ανά μήνα ή όπως άλλως συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και της υπηρεσίας.  
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 200. 
Το τιμολόγιο του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο θα εκδοθεί ΜΟΝΟ μετά την παράδοση στον 
Ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και θα παραδοθεί ΜΟΝΟ στη 
Διαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Θα εξοφληθεί με χρηματικό ένταλμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία. 
 
Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τις τιμές ανά εξέταση επί (Χ) τις αντίστοιχες διενεργηθείσες 
εξετάσεις. 
Ο Προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον τρόπο που το Νοσοκομείο προσδιορίζει 
τον αριθμό των εξετάσεων που έγιναν ανά χρονική περίοδο ελέγχου – προσδιορισμού 
πληρωμής, δηλ. αριθμό εξετάσεων επί (Χ) τιμή σύμβασης ανά εξέταση = (ίσον) πληρωτέο. 
 
Στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται πρακτικό πιστοποίησης από επιτροπή του Νοσοκομείου, το 
οποίο θα συμφωνεί με τον αριθμό των εξετάσεων του καταμετρητή (counter) του μηχανήματος 
και τον αριθμό των εξετάσεων που θα προκύπτει από την κατανάλωση των αναλωσίμων, υλικών 
βαθμονόμησης, controls κ.λ.π., σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας. 
Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνεται καταγραφή της ποσότητας των μη 
χρησιμοποιηθέντων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων, η οποία μαζί με τα καταναλωθέντα 
αντιδραστήρια θα πρέπει να συμφωνεί με την ποσότητα των παραδοθέντων αντιδραστηρίων, 
βάσει των αντιστοίχων Δελτίων αποστολής – Τιμολογίων.  
 
Σε περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ των πραγματοποιηθέντων εξετάσεων και των 
αντιδραστηρίων-αναλωσίμων που χρησιμοποιήθηκαν, η εταιρεία-προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένη να προσκομίσει τα επιπλέον αντιδραστήρια – αναλώσιμα που απαιτούνται 
δωρεάν ή να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο ισόποσης αξίας. 
 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ανανεώνει τα υλικά σε περίπτωση που πλησιάζει ο 
χρόνος λήξης τους να γίνεται η επιστροφή τους, με έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. 
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ΑΡΘΡΟ 13.       ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία. Σε 
περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η υπηρεσία δύναται να ορίσει, στην περίπτωση που δεν έχει 
οριστεί σχετική επιτροπή παρακολούθησης του έργου, υπάλληλό της, ως επόπτη της σύμβασης, 
με καθήκοντα εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν. 4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 14.     ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία,  
(Ν. 4412/16).  
 
 
Συνημμένα:  
1) Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
2) Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας,  
3) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  
4) Υπόδειγμα φύλλου συμμόρφωσης 
 
 
 
  
 
 
Ακριβές Αντίγραφο                       Ο Αν. Διοικητής 
                                                                                         Μπαντής Αθανάσιος 
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1. Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) 
 

Προς: ΕΚΑ, για τον συνοπτικό διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   
 
 
 
 

  
Ο/Η (όνομα)   :  
Επώνυμο    :  
Ονομα & επώνυμο πατέρα :  
Ονομα & επώνυμο μητέρας :  
Ημερομηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
α.  Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 
β. Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 
 
γ. Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου συμφώνως 
παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 
δ. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 
4412/2016 
 
ε. Αναλαμβάνω την υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για την 
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη συμφώνως του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 και εφόσον ο διαγωνισμός 
κατακυρωθεί στο πρόσωπό μου, οφείλω σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών 
από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να 
προσκομίσω τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.  
 
ζ. Έλαβα  γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 
 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 
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2. Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας  
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) 
 

Προς: ΕΚΑ, για τον συνοπτικό διαγωνισμό  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   
 
 
 

 
Ο/Η (όνομα)   :  
Επώνυμο    :  
Ονομα & επώνυμο πατέρα :  
Ονομα & επώνυμο μητέρας :  
Ημερομηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τον υπογράφοντα, σχετικά με τον διαγωνισμό, 
θα γίνεται νομίμως στη κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο κατωτέρω φαξ ή στο κατωτέρω 
e-mail: 
 

Ταχυδρομική 
διεύθυνση 

 

Φαξ  

E-mail  

 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 
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3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΠΙΝΑΚΑΣ 3) 

 
 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Φ.Π.Α % 

1           

…           

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ- ΥΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

1             

…             

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ €   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Β. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΥΛΙΚΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ- ΥΛΙΚΑ 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 

Γ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

Δ. 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
Α/Α  ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

1                  

…                   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ €   

 

 

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 
 

ΑΔΑ: Ω2ΖΨΟΡΡ1-ΞΨ4





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Λ.Φυλής 8
η
 στάση & Σπ. Θεολόγου 1 

ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 
Πληροφορίες: Νικηφόρος Γεώργιος 
Τηλ. 213 2015276, FAX: 213 2015348                                                                                   
ekaprom1@eka-hosp.gr 

                                      ΙΛΙΟΝ, 14-11-2017 
                                             Αριθ. πρωτ.: 6736 
                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17/2017 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Προς:        ΕΚΑ, για τον συνοπτικό διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Παράγραφοι Συμφωνία ή μη Χαρακτηριστικών προσφερομένου υλικού Παραπομπές στα εγχειρίδια 

   

   
 

 
 
 

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 

ΑΔΑ: Ω2ΖΨΟΡΡ1-ΞΨ4
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