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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ – Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 13/2020  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 20/07/2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  20/07/2020 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ, Περιοχή Ασωμάτων, ΤΚ 59100 

Βέροια 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33696300-8 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR 121 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ1 22.580,64 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
 28.000,00 €( Υ.Μ  Βέροιας 22.000,00€ και Υ.Μ 

Νάουσας 6.000,00€) 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  12 μήνες 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
3 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 07/07/2020  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
07/07/2020  

1Ν. 4412/2016 Άρθρο 6 (Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης -άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), 

παρ. 1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως 

εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων 

της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄) 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

3. Τ.Ε.Υ.Δ. (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 Το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007) Περί Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 

προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα 

1.3 Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες  Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υ-

γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007). 

1.4 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υ-

γείας και άλλες διατάξεις» 

1.5 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλο-

ντος –Νέα εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτι-

λίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορ-

φή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.6 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.7 Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.8 Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της 

Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για 

τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των 

κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση 

− Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαρα-

γωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.9 Του N.4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-

μηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)  

1.10 Του Ν.4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/01.06.2018) «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική 

Αρχή Προμηθειών Υγείας –Τροποποίηση Διατάξεων των  άρθρων 22 και 27 

του Ν. 4472/2017 (Α΄74) » 

1.11 Του Ν.4605/2019 περί τροποποίησης διατάξεων 4412/2016 και προσθήκης 

νέων άρθρων. 
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2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας 

και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικα-

σία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξό-

φληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας 

(αρ. 3 Ν.3580/ 2007). 

2.2. Το αριθμ. πρωτ. 4661/14.9.2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 

που αφορά την αριθμ.88 και από 7.9.2016 Συνεδρίαση της ΕΠΥ Αναφορικά με 

την αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά την θέση σε 

ισχύ του Ν.4412/2016. 

2.3. Την υπ’ αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Α-

νάπτυξης με θέμα : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ-

ΔΗΣ)¨(Β΄/1781). 

2.4. Την υπ’ αριθ. 31/2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 19) με 

θέμα: Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο I) και 235(Βιβλίο II) του 

Ν.4412/2016. 

2.5. Την υπ’ αριθ.13/25-06-2020(θέμα 2ο)απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γ.Ν. Ημαθίας σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, του 

τεύχους διακήρυξης και της διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού. 

2.6. Την υπ΄ αριθ. 1119/2020 με αριθ. πρωτ. 9234/03.07.2020 Απόφαση Δέσμευ-

σης του Γ.Ν. Ημαθίας (ΑΔΑ:68ΣΥ4690Β7-4Η9) – Μονάδα Βέροιας 

2.7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6516/03.07.2020 Απόφαση Δέσμευσης του Γ.Ν. Ημαθίας 

(ΑΔΑ: 6Ψ08469074-ΗΙ8)– Μονάδα Νάουσας. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρω-

σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει 

της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια Σάκων αίματος. 

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 28.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( Υ.Μ  Βέροιας 22.000,00€  και Υ.Μ Νάουσας  6.000,00€) 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20.07.2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ., 

στην έδρα  του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, από αρμόδια επι-

τροπή.   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την 

προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών του Γενι-

κού Νοσοκομείου Ημαθίας, Διεύθυνση Περιοχή Ασωμάτων, ΤΚ 59100, Βέροια, Τηλέφω-

να Επικοινωνίας 23313-51157, 23313-51314,  μέχρι την 20/07/2020 και ώρα 12:30 μ.μ. 

(με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι 

την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπά-

νω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που 

διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισμοί 

 δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινο-

πραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφό-

σον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 

στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά 

σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευ-

κρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, 

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:  

α.  Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). Συμπληρώνεται μέσω της 

ειδικής πλατφόρμας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/  όπου δίνεται η δυνατότητα για την σύνταξη 

και διαχείριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Το ΤΕΥΔ 

μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής από τον κατά περίπτωση εκ-

πρόσωπο του οικονομικού φορέα (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπο-
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γραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.). Ως εκπρόσωπος του οικονομι-

κού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του έκδοσης έως 30 ημέρες πριν την 

υποβολή του, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός 

του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται α-

παραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ 

των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συ-

γκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να 

περιλαμβάνει: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-

παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδια-

γραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλ-

λόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχά-

νεται αντικειμενική αξιολόγηση. 

2. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδει-

κνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτή-

σεις της διακήρυξης,  (π.χ. δήλωση συμμόρφωσης, πιστοποιητικό CE, ISO 

κ.λ.π.) καθώς και άλλα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με την παραγωγική και 

εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος που τεκμηριώ-

νουν την ικανότητα του προμηθευτή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 

(π.χ. Παραδόσεις, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης κ.ά.). 

3. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η 

προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές 

του διαγωνισμού και β) όλα τα μέρη του προσφερόμενου υλικού είναι και-

νούργια και αμεταχείριστα. 

4. Έγγραφη δήλωση με την οποία να δηλώνεται: α) Η επιχειρηματική μονάδα 

στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν που προσφέρεται καθώς και τον 

τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέ-

ρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση που δεν εί-

ναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς 

τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα κατα-

σκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συ-

γκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης, β) αποδέχεται ό-

λους τους όρους της διακήρυξης και η προσφορά του πληροί πλήρως τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, γ) ο προσφέρων 

διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τε-

χνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης, δ) η προσφορά του ισχύει 

για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών και ε) το χρόνο παράδοσης του 

υπό προμήθεια υλικού. 

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφε-



6 
 

ρόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν 

θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέ-

ροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μο-

νάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κα-

τασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην 

προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέ-

τουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην 

οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελι-

κού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος α-

ντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμή-

θειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδο-

χή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακο-

λουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετεί-

ται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων 

το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οι-

κονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως 

εξής:  

 Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφο-

νται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ 

της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υ-

πόψη η τιμή ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για τα υπό προμήθεια είδη, όπως 

αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρ-

τήματος Β’. 

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις 

επί των κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγρα-

φόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 

ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας και μετα-

φοράς υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προ-

μηθευτή από την Υπηρεσία. 

 Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο 

οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την 

ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των 

τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν 

του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των 
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τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και 

την αποπληρωμή τους.  

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην 

οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τι-

μές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον κωδικό κατά την ημερομηνία 

κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρα-

κολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύ-

θυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοι-

νοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιο-

λογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση.  

Σημειώνεται ότι, αν έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέ-

ροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν σύμφωνα με το ΤΕΥΔ οι οποίες επήλθαν 

ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύ-

ρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί το 

Nοσοκομείο σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 

την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Αναλυτικά: 

 α) Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκ-

δίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέ-

ας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κά-

ποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: για συμμετο-

χή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη σε βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παρά-

νομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανο-

μικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας  

2) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν την υποβολή τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός 

φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδι-

κής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήπο-

τε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
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3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή και είναι σε ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής του ή είναι έκδοσης 3μήνου πριν την υποβολή του,  από 

το οποίο να προκύπτει ότι, ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώ-

σεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλι-

σης (κύριας και επικουρικής) Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, 

τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδί-

δεται το σχετικό πιστοποιητικό  

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν 

την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του οικονομι-

κού φορέα σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, ήτοι την καταλληλότητα άσκησης 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώ-

ρησης Εργασιακών Σχέσεων, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή 

του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκ-

δοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής. Σε περίπτωση που η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού δεν είναι εφι-

κτή οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση που έχει συνταχθεί με-

τά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βά-

ρος τους σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

β) Οι αλλοδαποί:  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκ-

δίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέ-

ας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κά-

ποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια 

από τις καταστάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Τα δικαιολογητικά των πα-

ραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό 

3)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνι-

σμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

 

 



9 
 

γ)   Τα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

1)   Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλο-

δαπούς, αντίστοιχα 

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν την υποβολή τους,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 

Ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδι-

κασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετη-

μάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους δια-

χειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρι-

σμούς, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δι-

οικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύ-

πτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων  του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 

4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκα-

θάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά 

στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-

σης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέ-

χουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί 

υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προ-

σωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από 

το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνι-

σμό επιχείρησης.  

 

 δ)  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ-

σφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην Ένωση.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της 

παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία 

να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 

αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαι-

τηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρ-

μόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προ-

σκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 

αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 

του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχεί-

ρισης και της διαφάνειας. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστο-

ποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, το έγγραφο ή 

το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 

ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογρά-

φου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα.  

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρό-

σωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα  του άρθρου 80  του Ν. 4412/2016, οι ένορκες 

βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή 

ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 

έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλε-

ται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπο-

γραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α ' 188). 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελλη-

νική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συντα-

χθεί το έγγραφο. Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν. 4250/26-3-2014, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επι-

φέρουν κυρώσεις.  

 

5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληρο-

φοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 

διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ 

αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρ-

θρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 

αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 

ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμέ-

νης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυ-

τών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγ-
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γραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους 

όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (Α'34). 

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, 

προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 

αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, 

η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει 

κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να 

σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώ-

σεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης 

των προσφορών. 

7.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 

127 του Ν.4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η 

ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 

τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά 

του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανω-

τέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δι-

καιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητού-

νται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγ-

γράφου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις δι-

ευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπό-

ψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αί-

τημα από το αρμόδιο όργανο. 

8.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και 

για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακή-

ρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρα-

τείνεται μονομερώς, μετά από απόφαση του Δ.Σ, πριν από τη λήξη της και για 

χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνε-

ται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι προ-

σφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύ-

ος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφω-

να με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

9. Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-

ρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλό-

τερη τιμή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη απο-

κλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων 

ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει 

στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές 

θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 

της διακήρυξης. 

 Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεω-

ρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο 

με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφο-
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ρές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία 

αυτών των οικονομικών φορέων. 

10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που πα-

ρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον 

αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 

11. Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 

την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον Προμη-

θευτή. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου,, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση 

που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου ή στο Τμήμα και 

στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του 

Προμηθευτή. Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη 

από την Υπηρεσία, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Σε περί-

πτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, ισχύουν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις των άρ-

θρων 203 και 207 του Ν.4412/2016, αντίστοιχα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

1.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού 

(Επιτροπή Διαγωνισμού). 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών 

προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού 

προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών. 

5. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της 

απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η 

προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από 

τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 
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6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς 

επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1.  Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες 

κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ. 

2. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και 

σε τυχόν παράταση αυτής. 

3.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι προ-

σφορές είναι αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές 

και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οι-

κονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 

103 του Ν.4412/2016.  

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός  

δέκα (10) ημερών, από την ειδοποίηση, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του 

Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

των άρθρων 73 και 74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 75, όπως καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη. Τα 

δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκο-

μείου.  Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική σύμβα-

ση. 

4.  Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται 

να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει 



14 
 

ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο 

χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι για χρονικό διάστημα 15 μήνες.  

Η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αίρεται όταν η 

αξία της εγγυητικής, που προκύπτει για την υπογραφή της σύμβασης, δεν ξεπερνά 

το ποσό των 50 ευρώ. 

 

5.  Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθε-

σμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισή-

γηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νό-

μο κυρώσεις.  

  

6.  Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή 

οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν 

της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρη-

στικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το 

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

7.  Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο 

ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοα-

σφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινω-

νικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 

XIV του Προσαρτήματος Β' του Ν. 4412/2016. Οι όροι της παρούσας παραγράφου 

αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 18 του Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος. Το Νοσοκομείο μπορεί με απόφαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου, να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης για χρονικό διά-

στημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες.  Σε 

περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων θα επιβληθούν στον α-

νάδοχο κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως 

και την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία 

υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του 

Ν.4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσί-

ου, ποσού ίσου με το ένα  επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνι-

σμού. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να ανα-
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προσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8o 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 

υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία 

που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία 

για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και 

τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατι-

κών υποχρεώσεων.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 

Νοσοκομείο  καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) 

παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 

από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επί-

τροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διά-

στημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προ-

μηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περι-

πτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμε-

τράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του πα-

ρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και 

κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αριθ. 

ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 

3580/2007. 

 ποσοστό 0,07%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βά-

σει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 

παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61& Ν.4605/2019(Α’52) άρθρο 44   και το Ν. 

4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται 

επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτο-

σήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016,όπως καθορίστηκε με 
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την αριθ. 1191 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017) που υπολογίζεται επί της συνολικής α-

ξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πη-

γής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας 

σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου , 

που υπολογίζεται με ποσοστό 20 % επί του χαρτοσήμου.  

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισο-

δήματος.   

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Α-

ναθέτουσα Αρχή. 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δη-

μοσίου νόμοι και διατάξεις (Ν.4412/2016). 

Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά 

από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου,  

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ :ΤΕΥΔ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

 ΠΛΙΟΓΚΑΣ Γ. ΗΛΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Όπως αυτές συντάχθηκαν με το Πρακτικό με ημερομηνία 27.11.2018 της Επιτροπής 

σύνταξης τεχνικών Προδιαγραφών και εγκρίθηκαν με την αριθ. 24/29-11-2018 ( θέμα 

Ε.Η.Δ. 2ο) πράξη του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

 

1. Το πλαστικό των ασκών να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας, 

απόλυτα διαυγές και άχρωμο. Οι πλαστικοί ασκοί πρέπει να είναι συμβατοί για το 

ανάλογο παράγωγο αίματος που θα αποθηκευτεί. 

2. Ο σχεδιασμός του ασκού θα είναι πολύ προσεκτικός, ώστε να πληροί όλες τις α-

παιτήσεις χρήσης μιας σύγχρονης Τράπεζας Αίματος. Θα φέρει άριστες και α-

σφαλείς περιμετρικές συγκολλήσεις χωρίς περιττές απολήξεις πλαστικού πέριξ αυ-

τών προς αποφυγή συγκέντρωσης μικροβίων (ISO 3826, παρ. 4.1) 

3. Όλα τα συστήματα ασκών να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα πυρετογόνων 

ουσιών (ISO 3826, παρ. 5.4.2.1) 

4. Εσωτερικά ο σάκος να μην παρουσιάζει ανωμαλίες του πλαστικού ή των συγκολ-

λήσεων. Να είναι παντού κοίλος, χωρίς γωνίες, για την άριστη συντήρηση και α-

πρόσκοπτη μεταφορά του αίματος και των παραγώγων του καθώς και την απο-

φυγή θρόμβων. 

5. Ο πρωτεύων σάκος να φέρει ενσωματωμένη συσκευή αιμοληψίας από πλαστικό 

σωλήνα άριστης ποιότητας μήκους μεταξύ 80 εκ. κατ’ ελάχιστο και 120 εκ. περίπου 

και εσωτερικής και εξωτερικής διαμέτρου σύμφωνα με το ISO 3826. Ο σωλήνας να 

καταλήγει σε βελόνη φλέβας 16G αναγραφόμενο στην ετικέτα του ασκού. Η βελό-

νη να φέρει πολύ λεπτά τοιχώματα, να είναι σιλικοναρισμένη και αποστειρωμένη 

και ατραυματική. 

6. Η βελόνη αιμοληψίας θα είναι ενσωματωμένη και αναπόσπαστη από το σωλήνα 

συλλογής και θα καλύπτεται από προστατευτικό πώμα. Στο σημείο που η βελόνη 

είναι ενσωματωμένη στο σωλήνα συλλογής, να υπάρχει σήμανση που να δηλώνει 

τη θέση της οπής της βελόνης. Το προστατευτικό πώμα θα εμποδίζει τη διαρροή 

αντιπηκτικού, θα διατηρεί αποστειρωμένο τον αυλό, στεγνή από αντιπηκτικό τη βε-

λόνη και θα αφαιρείται εύκολα (να αποκόπτεται). Το προστατευτικό πώμα δεν 

μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, επανατοποθετηθεί ή παραποιηθεί χωρίς αυτό να 

καθίσταται προδήλως εμφανές, σύμφωνα και με το ISO 3826 παρ. 4.7. 

7. Για τη στήριξη των σωλήνων, τουλάχιστον ο κύριος ασκός κάθε συστήματος να 

φέρει οπωσδήποτε από δύο (2) ανθεκτικά ανοίγματα σε κάθε κατά μήκος πλευρά 

του. 

8. Ο σωλήνας αιμοληψίας να αναγράφει ανεξίτηλα και ευανάγνωστα τον αναγνω-

ριστικό του αριθμό ανά διαστήματα 

9. Επί εκάστου ασκού θα είναι θερμοκολλημένη η ετικέτα του με τυπωμένα όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία. Οι ετικέτες θα φέρουν ευκρινή και αναλλοίωτη εκτύπωση, θα 

είναι ανθεκτικές και άριστης ποιότητας ώστε να μην αλλοιώνονται ή καταστρέφο-

νται (οι ίδιες ή η εκτύπωσή τους) σε διάφορους χειρισμούς ή στην ψύξη/ απόψυξη. 

Να καταστρέφονται και όχι να αποκολλούνται σε προσπάθεια αποκόλλησης (ISO 

3826, παρ. 5.2.9 και 7.4) 

10. Επί της ετικέτας κάθε ασκού, εκτός των λοιπών στοιχείων, θα αναγράφονται υπο-

χρεωτικά το είδος και ο όγκος του αντιπηκτικού ή του συντηρητικού διαλύματος 
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(π.χ. CPDA-1, 63ml) καθώς και ο όγκος αίματος ή παραγώγων που δέχεται ο αντί-

στοιχος σάκος (π.χ. 450ml ή 300ml) ISO 3826 παρ. 7.1β η περιγραφή του περιεχο-

μένου προϊόντος αίματος και ο καθορισμός της παρτίδας. 

11. Λαμβανομένης υπόψη της οδηγίας του ISO 3826 παρ. 3.1, οι ετικέτες και το εσωτε-

ρικό των ασκών είναι απαραίτητο να έχουν τις κάτωθι διαστάσεις: 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ (ml) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑ-

ΤΟΣ (mm) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗ-

ΚΟΣ (mm) 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 

(+/- 5mm) 

ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ 

300 120 145 100 90 

350 120 160 100 100 

400 120 170 105 105 

450 120 170 105 105 

500 120 185 105 105 

 

12. Οι συνθέσεις των αντιπηκτικών και προσθετικών διαλυμάτων να είναι σύμφωνα με 

τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (Eur. Ph.) και να αναγράφονται ανα-

λυτικά επί των ετικετών των αντίστοιχων ασκών (ISO παρ. 7.1β) 

13. Οι προδιαγραφές των ασκών σε αντοχή κατά τη φυγοκέντρηση να συμφωνούν με 

το ISO παρ. 5.2.7 & 5.2.8 (5000G x 30 λεπτά στους 4 & 37ο C) 

14. Οι προδιαγραφές αντοχής του πλαστικού σε διάφορες θερμοκρασίες να συμφω-

νούν με το ISO παρ. 5.2.5 (αποθήκευση σε -8ο C για 24 ώρες) 

15.  Τα σημεία εξόδου (outlet ports) του αίματος ή των παραγώγων από κάθε ασκό 

θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το ISO παρ. 4.8. Θα φέρουν δε προστατευ-

τικό κάλυμμα ασφαλείας εύκολα και τελείως αποσπώμενο και μη επανατοποθε-

τούμενο προς αποφυγή μολύνσεων κατά τη χρήση εισόδου του ρύγχους της συ-

σκευής μετάγγισης. 

16.  Τα συστήματα των ασκών να φέρουν ειδικό σύστημα λήψεως δειγμάτων αίματος 

εν κενώ σε κλειστό κύκλωμα το οποίο να εξασφαλίζει απόλυτη στειρότητα στο 

λαμβανόμενο αίμα για την αποφυγή επιμολύνσεων στον περιβάλλοντα χώρο.  

Να φέρουν ενσωματωμένο σύστημα προστασίας του αιμολήπτη για την αποφυγή 

πιθανών τρυπημάτων από τη βελόνη κατά τη διαδικασία απόρριψης της με άμεσο 

κίνδυνο τη μόλυνσή του. 

Τα δείγματα να λαμβάνονται από ενσωματωμένη συσκευή αίματος (μικρός ειδικός 

ασκός χωρητικότητας τουλάχιστον 30 ml) στον οποίο συλλέγονται τα πρώτα ml 

αίματος πριν από την κυρίως λήψη. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

1. Τα διάφορα συστήματα ασκών θα είναι τοποθετημένα εντός πλαστικού διαφα-

νούς ή από αλουμίνιο ειδικού ασφαλούς και ανθεκτικού φακέλου, αποστειρωμένοι 

και ερμητικά σφραγισμένοι, ανεξάρτητα από το εάν φέρουν ή όχι ατομική συσκευ-

ασία από σελοφάν ή άλλο απλό υλικό. 

2. Η συσκευασία των ασκών και των σωλήνων τους εντός του φακέλου θα είναι άνε-

τη χωρίς να είναι διπλωμένοι ή να φέρουν τσακίσματα σε διάφορα σημεία τους. 

3. Λόγω του περιορισμένου χρόνου λήξης των ασκών, μετά το άνοιγμα του φακέλου 

και προς διευκόλυνση και των μικρών Σταθμών Αιμοδοσίας, ο κάθε φάκελος να 

περιέχει το πολύ έξι (6) συστήματα ασκών αίματος. 

4. Επί της ετικέτας του φακέλου από αλουμίνιο θα αναγράφονται τουλάχιστον, οι πε-

ριεκτικότητες των ασκών του συστήματος, π.χ. (450 x 450 x 300) ml, το είδος του 

αντιπηκτικού και του πρόσθετου διαλύματος καθώς και η ημερομηνία λήξης των 

ασκών (ISO παρ. 7.2) 

5. Οι φάκελοι των ασκών θα είναι τοποθετημένοι με άνεση και προσεκτικά, εντός αν-

θεκτικού και κλειστού κιβωτίου μικρού βάρους και εύκολης μεταφοράς. 
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6. Επί του κιβωτίου μεταφοράς θα είναι επικολλημένη ετικέτα με ευκρινώς αναγραφό-

μενα τουλάχιστον τα κάτωθι απαραίτητα στοιχεία: εργοστάσιο παραγωγής και 

διεύθυνση, είδος συστήματος ασκών (διπλός – τριπλός κ.λπ.), περιεκτικότητα του 

συστήματος (π.χ. 450 x 450 x 300), το είδος του αντιπηκτικού και του πρόσθετου 

διαλύματος (CPDA-1, ή CPD/SAG-M κ.λπ.), η ημερομηνία λήξης των ασκών, η 

θερμοκρασία αποθήκευσης και η εμπεριεχόμενη εντός του κιβωτίου ποσότητα συ-

στημάτων ασκών (ISO παρ. 7.3) 

7. Εντός του κάθε κιβωτίου μεταφοράς θα υπάρχουν υποχρεωτικά αναλυτικές οδηγί-

ες χρήσης των ασκών στην ελληνική γλώσσα. 

8. Η διάρκεια ζωής (shelf-life) των ασκών θα είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από 

την ημερομηνία αποστείρωσής τους, σύμφωνα με το ISO παρ. 6.2. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

1. Η όλη διαδικασία παραγωγής των προσφερόμενων ασκών καθώς και το χρησι-

μοποιούμενο υλικό θα είναι σύμφωνα με το G.M.P. (Good Manufacturing 

Practice). Η πρώτη ύλη θα είναι medical grade. Οι ασκοί θα τηρούν τις ανωτέρω 

ζητούμενες προδιαγραφές του ISO 3826/1993 και θα φέρουν ένδειξη CE mark επί 

της ετικέτας εκάστου ασκού και κιβωτίου μεταφοράς (να κατατίθενται τα σχετικά 

πιστοποιητικά CE mark). 

2. Να προσκομιστούν επίσημες μελέτες και πιστοποιητικά περί των προσφερόμενων 

αντιπηκτικών και προσθετικών διαλυμάτων όπου επιβεβαιώνεται η συντήρηση των 

ερυθρών 35 ή 42 τουλάχιστον ημέρες αντίστοιχα. 

3. Οι ετικέτες όλων των ασκών και των κιβωτίων μεταφοράς καθώς και οι οδηγίες 

χρήσης θα είναι στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτό ισχύει από 12/7/1998 σ εφαρ-

μογή της υπ’ αριθμ. 93/42 Οδηγίας της Ε.Ε. 

4. Σε έναν (1) εκ των δορυφορικών σάκων κάθε συστήματος, χωρητικότητας τουλά-

χιστον 300ml, των τύπων 2-3-4-5-6-7-8, θα αναγράφεται στην ετικέτα του ευκρινώς 

η ένδειξη «αιμοπετάλια πέντε (5) ημερών». Οι πλαστικοί ασκοί πρέπει να είναι συμ-

βατοί για το ανάλογο παράγωγο αίματος που θα αποθηκευτεί. 

5. Να κατατεθούν τουλάχιστον δύο (2) δείγματα ασκών αίματος από κάθε προσφε-

ρόμενο τύπο εντός του αντίστοιχου κιβωτίου μεταφοράς. 

6. Επί πλέον, θεωρείται ευνόητο πως οι προσφερόμενοι ασκοί θα είναι σε θέση να 

εξεταστούν – εάν κριθεί απαραίτητο – σύμφωνα με τα ειδικά Chemical και Physical 

tests των Annex A’ & B’ του ISO 3826. 

 

 

B’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ 

 

ΤΥΠΟΣ 1  Διπλοί ασκοί αίματος απλοί CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημε-

ρών και ένα δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για πλάσμα. 

 

ΤΥΠΟΣ 4  Τριπλοί ασκοί αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών 

και δύο δορυφορικούς ασκούς τουλάχιστον 300ml έκαστος για αιμοπε-

τάλια 5 ημερών και πλάσμα. 

 

ΤΥΠΟΣ 5  Τριπλοί ασκοί αίματος CPD ή CP2D, 450ml και δύο δορυφορικούς α-

σκούς τουλάχιστον 300ml έκαστος με προσθετικό συντηρητικό διάλυμα 

100ml για ερυθρά τουλάχιστον 42 ημερών, πλάσμα και αιμοπετάλια 5 

ημερών. 

 



ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ) 
 

  

ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑ-

ΤΟΣ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

        

 

A/A 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑ-

ΦΗ Μ/Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΤΕΜ (χωρίς 

ΦΠΑ) 

  

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 

(Υ.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ)       

 

1 

ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΟΛΗΨΙ-

ΑΣ-ΤΥΠΟΣ 1-ΔΙΠΛΟΙ 

ΓΙΑ ΕΡΥΘΡΑ 35 

ΗΜΕΡΩΝ   TEM 

ΤΥΠΟΣ 1 - Διπλοί ασκοί αίματος απλοί 

CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημε-

ρών και ένα δορυφορικό ασκό τουλάχι-

στον 300ml για πλάσμα 6.420 

 

 

 

2,29€ 

4 

ΑΣΚΟΙ ΑΙ-

ΜΟΛ.ΤΡΙΠΛΟΙ ΤΥ-

ΠΟΣ 4-35ΗΜΕΡΩΝ  

,ΠΛΑΣΜΑ  ΚΑΙ ΑΙ-

ΜΟΠΕΤΑΛΙΑ  TEM 

ΤΥΠΟΣ 4 - Τριπλοί ασκοί αίματος CPDA ή 

CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και 

δύο δορυφορικούς ασκούς τουλάχιστον 

300 και 300ml έκαστος για αιμοπετάλια 5 

ημερών και πλάσμα 500 

 

 

 

 

 

3,36€ 

5 

ΑΣΚΟΙ ΑΙ-

ΜΟΛ.ΤΡΙΠΛΟΙ ΤΥ-

ΠΟΣ 5-42ΗΜΕΡΩΝ  

,ΠΛΑΣΜΑ  ΚΑΙ ΑΙ-

ΜΟΠΕΤΑΛΙΑ  TEM 

ΤΥΠΟΣ 5 - Τριπλοί ασκοί αίματος CPD ή 

CP2D, 450ml και δύο δορυφορικούς α-

σκούς τουλάχιστον 300 και 300ml έκαστος 

με προσθετικό συντηρητικό διάλυμα 100ml  

για ερυθρά τουλάχιστον 42 ημερών, πλά-

σμα και αιμοπετάλια 5 ημερών. 400 

 

 

 

 

 

3,36€ 

  

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 

(Υ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ)       

 

1 

ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΟΛΗΨΙ-

ΑΣ-ΤΥΠΟΣ 1-ΔΙΠΛΟΙ 

ΓΙΑ ΕΡΥΘΡΑ 35 

ΗΜΕΡΩΝ  TEM 

ΤΥΠΟΣ 1 - Διπλοί ασκοί αίματος απλοί 

CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημε-

ρών και ένα δορυφορικό ασκό τουλάχι-

στον 300ml για πλάσμα 2.110 

 

 

 

 

2,29€ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΤΕΥΔ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 

 

Μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

δίνεται η δυνατότητα για την σύνταξη και διαχείριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Το αρχείο XML (συμπιεσμένο σε μορφή  zip) θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 

του Νοσοκομείου Βεροίας. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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