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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την κατεπείγουσα εκτέλεση έργου για τη μεταφορά 254 (διακοσίων πενήντα τεσσάρων)
δειγμάτων Βιολογικού Υλικού Κατηγορίας Β για τη διενέργεια κλινικής και διαγνωστικής
αξιολόγησης περιστατικών σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 (CPV 60000000-8) για
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό COVID-19 για το Γ.Ν. Σύρου με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής, σε βάρος του οικείου ΚΑΕ του Γ.Ν. Σύρου προϋπολογισμού 29.032,26€ μη συμπ/νου
ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 8 μηνών με δυνατότητα προαίρεσης 4 μηνών.
Το Γ.Ν. Σύρου
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις όπως ισχύουν
1. Του άρθρο 16ου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α’/11-3-2020) όπως
κυρώθηκε με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76Α΄/3-4-2020)
2. Του άρθρου 10ου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 157Α’ /10-8-2020) όπως
κυρώθηκε με το Ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177Α΄ /15-9-2020)
1.3.
Του άρθρου 9 παρ. 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες”
4. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α΄/2014)
Β. Τις αποφάσεις και έγγραφα:
1. Το με αριθμ. Πρωτ. 11231/21-10-20 έγγραφο του Γ.Ν. Σύρου προς το ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. σχετικά με
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την κατεπείγουσα μεταφορά δειγμάτων Βιολογικού Υλικού
Κατηγορίας Β για τη διενέργεια κλινικής και διαγνωστικής αξιολόγησης περιστατικών σχετικά με την
πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 για το Γ.Ν. Σύρου
2. Το από 10/112020 Πρακτικό της 134ης συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. Θέμα Β8ο «Έγκριση
κατεπείγουσας μεταφοράς δειγμάτων Βιολογικού Υλικού Κατηγορίας Β για τη διενέργεια κλινικής και
διαγνωστικής αξιολόγησης περιστατικών σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 για το
Γ.Ν. Σύρου
3. Την με αρ 343/16/15-10-20 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Σύρου.
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ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και των παραρτημάτων αυτής, να
υποβάλει έγγραφη προσφορά για την μεταφορά δειγμάτων Βιολογικού Υλικού Κατηγορίας Β για
τη διενέργεια κλινικής και διαγνωστικής αξιολόγησης περιστατικών σχετικά με την πανδημία
του κορωνοϊού Covid-19 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή – απαιτήσεις του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι .


Τόπος και χρόνος υλοποίησης των εργασιών: Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
παραρτημα Ι
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στο Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων
Συμβάσεων ( CPV) ως εξής: 60000000-8
 Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες με δικαίωμα προαίρεσης 4 μήνες
 Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής για κάθε τμήμα ξεχωριστά.
 Η σύμβαση προϋπολογισμού 29.032,26€ μη συμπ/νου ΦΠΑ αφορά το Γ.Ν. Σύρου
 Διακαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε :
α) κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4,5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε
περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,
εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την
ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να το
πράξει.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. (άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4412/2016)
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/11/2020 ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00π.μ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η
30/11/2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 μεσημέρι.
 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών. Οι προσφορές υποβάλλονται
με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και το παράρτημα αυτής. Δεν
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 Το έργο της αξιολόγησης των προσφορών θα αναλάβει η αρμόδια επιτροπή η οποία
συγκροτείται για το σκοπό αυτό.
 Το έργο της παρακολούθησης και της παραλαβής των εργασιών θα αναλάβει η αρμόδια
επιτροπή η οποία συγκροτείται για το σκοπό αυτό.
 Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Για την υπογραφή της σύμβασης που θα συναφθεί απαιτείται η
παροχή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί της αξίας της σύμβασης, άνευ ΦΠΑ, και κατατίθενται πριν ή κατά την υπογραφή
της σύμβασης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει
διάρκεια ισχύος η οποία θα καλύπτει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης , επαυξημένη
κατά ένα (1) επιπλέον μήνα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ,
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε)
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ)
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
 Τα Παραρτήματα της παρούσας που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, είναι τα εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και της αναθέτουσας
αρχής.

Α. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α.1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ( διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ( εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη ( εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
Α.1.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 , για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42)
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25-6-1997, Σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(EEL 192 της 31/7/2003,σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
Α.1.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν

20PROC007692499 2020-11-23
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
Α.1.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει ,με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίο βρίσκεται σε μία εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας.
Α.1.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
Α.1.5 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους Α.1.1. , Α.1.2 και Α.1.3. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
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τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού ( αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις , με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Α.1.6. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.
Α.1.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Α.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α.2.1, Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο
4412/2016)

75 παρ. 2 ν.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Β. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ( ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους Α.1.1. έως Α.2.1., κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς,
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης
στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 Οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους ,
 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την ανάρτηση της παρούσας
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής της.
Β1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγω αποκλεισμού της παραγράφου Α.1 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) για την παράγραφο Α.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες
πριν την υποβολή του πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να
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προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα
από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.
ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Β) για τις παραγράφους Α.1.2 και Α.1.3. περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη
δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να
καταβάλουν εισφορές ( στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, η σχετική υποχρέωση αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου Α.1.2.α, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης , εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.
Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η. , σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις , ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία
Μητρώου/Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου Α.1.2.γ της παρούσας, Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ,που έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» .
Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης ,χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά την έκδοση
του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους Α.1.1. και Α.1.2. περ. α΄ και β΄, καθώς και στην περ΄. β΄ της παραγράφου Α.1.3, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή , στα κράτη – μέλη ή
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στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους Α.1.1. και
Α.1.2 περ. α΄ και β΄, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου Α.1.3. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου
81 του Ν. 4412/2016.
Δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.1.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
Ε) για την παράγραφο Α.1.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου Α.2.1. ( απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με το οποίο πιστοποιείται αφενός μεν η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη –
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση , από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή στο οικείο
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη
της απαίτησης του άρθρου Α.2.1. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο
χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης ( όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε, κλπ. ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά
την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ( πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών ( όπως καταστατικά , πιστοποιητικά μεταβολών , αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη
νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
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εκπροσώπου , από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( νόμιμος εκπρόσωπος , δικαίωμα υπογραφής
κλπ.) τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης , καθώς και η θητεία
του/των ή / και των μελών του οργάνου διοίκησης / νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος
VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα δικαιολογητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό , που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά στις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2του Ν. 4412/2016.
Γ. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/11/2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και ώρα 10.00π.μ.
Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση προσφοράς έχει ως συνέπεια την απόρριψή της, ακόμη και αν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για το
περιεχόμενο των φακέλων ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών, ενώ δεν θα παραλάβει
φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί
εγκαίρως.
Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο ( είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική
αποστολή ) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής : Γ. Παπανδρέου 2, Τ.Κ. 841-00 (Γραμματεία –
Πρωτόκολλο) , ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά τις παρακάτω ενδείξεις:
 Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
 Την πλήρη επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής ( Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο &
Πρώιο)
 Την πλήρη επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος
 Τον τίτλο της παρούσας πρόσκλησης
 Την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
 Την επισήμανση «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ»
Η επίσημη γλώσσα της προσφοράς είναι η ελληνική.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους
προσφέροντες σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας συμπληρωματικές διευκρινίσεις ή την
προσκόμιση δικαιολογητικών και πρόσθετων τεχνικών στοιχείων.
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Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί σφραγισμένοι, επί
ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής τους ( υπο) φάκελοι:
(α) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο) φάκελος Α, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής –
Τεχνική προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά
και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα,
(β) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο) φάκελος Β, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, και
(γ) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο) φάκελος Γ με την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο άρθρο Β΄της παρούσας.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα ( σε περίπτωση φυσικού προσώπου), β) το νόμιμο εκπρόσωπο του
νομικού προσώπου ( σε περίπτωση νομικού προσώπου).
Δ1. Ο (υπο) φάκελος Α, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»
περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης της προσφοράς :
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν :
(1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται
τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι:
 Ο προσφέρων πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία
ανάθεσης.
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης τους
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 Η προσφορά καλύπτει όλες τις τεχνικές απαιτήσεις όπως τέθηκαν στην πρόσκληση
 Τα στοιχεία στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα
σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις.
Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφουν:
- Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
- Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες
εταιρείες (Α.Ε)
- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τους Συνεταιρισμούς
- Ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου
- Κάθε μέλος σε περίπτωση της ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με την παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής. Ειδικότερα, η
τεχνική προσφορά περιλαμβάνει συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα
το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
του
Παραρτήματος Ι της παρούσας καθώς και τα σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις του
προσφέροντα και αναφέρονται από εκείνον στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ». Αν τα έγγραφα και
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες
ενδείξεις. Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα και τα παραρτήματά
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της είναι απαράβατοι και ουσιώδεις και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς οιονδήποτε αυτών
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί
λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Δ2. Ο (υπο) φάκελος Β΄με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα εξής επί
ποινή απόρριψης της προσφοράς:
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας.
Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, κατά
τα ανωτέρω. Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται σε ευρώ. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται
προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα και β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016.
Δ.3. Ο (υπο) φάκελος Γ΄, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» περιλαμβάνει , επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74), όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο Β΄
της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
Α.1. της παρούσας καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου
Α.2 αυτής. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να
κατατεθούν για ένα έκαστο μέλος αυτής.
Ε. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της
σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της
Κ.Υ.Α. Α1α/οικ.22817/2020(ΦΕΚ 1177/Β/6-4-2020).
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 ν. 4412/2016.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα
88 και 89 ν. 4412/2016.
Το Γ.Ν. Σύρου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη
μειοδότρια εταιρεία. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο
του έργου με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιμες προσφορές.
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
Α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τύπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην
παρούσα,
Β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωση της σύμφωνα με τα ανωτέρω,
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Γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με
το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
Δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
Ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές,
Ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
Η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
Θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
Ι) της οποίας η οικονομική προσφορά δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ
Η σύμβαση για το έργο ανατίθεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά σε κάθε τμήμα ξεχωριστά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και, ταυτόχρονα,
πληροί όλους τους όρους και όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας και των Παραρτημάτων αυτής.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και ανάθεσης της σύμβασης ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια
ενιαία απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλης της διαδικασίας ανάθεσης.
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η υποβολή
προσφοράς συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων της παρούσας.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, οι όροι της παρούσας και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με μηνιαία έκδοση τιμολογίων ύστερα από
την κατάθεση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης για την καλή εκτέλεση του
έργου. Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή.
Η Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωμα της μη κατακύρωσης - συμβασιοποίησης και απορρόφησης του
ζητούμενου από την πρόσκληση έργου.
Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Η. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής
του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
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διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 106 του Ν.4412.
Θ. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς τη συναίνεση του
αναδόχου και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση έναντι του δημοσίου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η θέσπιση κανόνων και ειδικών προδιαγραφών για την ασφαλή μεταφορά βιολογικού υλικού,
διέπεται από τους κανόνες ορθής πρακτικής (GMOs), την αναφερόμενη ως ψυκτική αλυσίδα (Cold
Chain) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O.) και άλλων Διεθνών Οργανισμών.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προκειμένου μεταφορική εταιρεία να αναλάβει την μεταφορά των παραπάνω υλικών θα πρέπει:
Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Ο.Υ. “Blood Cold Chain”,
94/55/ΕΚ με τις αναθεωρήσεις του, 2002/98/ΕΚ, 2004/33/ΕΚ, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ 1350/2000,
ΦΕΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007, Α3/31882/2540/31-05-07 του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ΦΕΚ 21Α/21-022016 Ν.4368 παράγραφος 4 Άρθρο 55). Επιπρόσθετα οι μεταφορές να γίνονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες Εγκυκλίους (Αρ. Πρωτ.: Υ1ΓΠ.οικ.10946/28-1-2013, Αρ. Πρωτ.:Γ1α/Γ.Π.οικ.19233/0603-2018), Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που Ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία
(ΦΕΚ:1495/16-7-2015 & ΦΕΚ:2915/24-8-2017) και με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία στην
τήρηση όλων των απαιτούμενων συνθηκών μεταφοράς.
Η διάρκεια της μεταφοράς να υπόκειται σε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς, που
υπαγορεύονται από τη φύση της μεταφερόμενης ουσίας και το λόγο της μεταφοράς (π.χ. επείγουσα
διαγνωστική εξέταση).
Να τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού, του μέσου μεταφοράς και του
εξοπλισμού
Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα μεταφοράς
Να διαθέτει πιστοποίηση ISO για τις εν λόγω μεταφορές (να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό)
Να πραγματοποιεί την μεταφορά με βάση τις ειδικές απαιτήσεις/προδιαγραφές κάθε κατηγορίας
βιολογικού υλικού
Να ασφαλίζει τα είδη που μεταφέρει για οποιαδήποτε φθορά
Να φέρει αποκλειστική ευθύνη στις περιπτώσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος από διασκορπισμό
βιολογικών υλικών καθώς και την αποκατάσταση αυτού από την ρύπανση που προκλήθηκε.
Να φέρει αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση διασκορπισμού βιολογικού υλικού εντός του μέσου
μεταφοράς και επί άλλων υλικών που πιθανώς βρίσκονται εντός αυτού. Η ευθύνη αποφυγής
επιμόλυνσης των βιολογικών υλικών και η προστασία άλλων υλικών από τα βιολογικά δείγματα,
φέρει η ανάδοχος εταιρία.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Περιγραφή έργου
Έργο του αναδόχου είναι η ασφαλής μεταφορά βιολογικών υλικών με βάση τις ανάγκες που θα
προκύψουν. Η μεταφορά θα γίνεται κατόπιν γραπτής ή προφορικής συνεννοήσεως του αναδόχου με
την αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με τους χρόνους και τα σημεία παραλαβής/ παράδοσης. Λόγω του ότι
το αποτέλεσμα της εξέτασης θα πρέπει να δοθεί το αργότερο σε 24 ώρες από τη λήψη του, θα πρέπει
να υπάρχει ένας τέλειος συντονισμός για την ώρα λήψης του δείγματος αναφορικά με τα δρομολόγια
των πλοίων και αεροπλάνων. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει 24ωρο τηλεφωνικό
κέντρο προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία του επιστημονικά υπεύθυνου για να αποφασίζεται η ώρα
λήψης του δείγματος (προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα σε περίπτωση μη ύπαρξης ακτοπλοϊκών
ή αεροπορικών δρομολογίων). Σε περίπτωση επείγουσας μεταφοράς ο ανάδοχος θα ειδοποιείται
έγκαιρα από την υπηρεσία.
Το σημείο παράδοσης δύναται να τροποποιείται και σε κάθε περίπτωση θα καθορίζεται από
την Υπηρεσία χωρίς την υπογραφή νέας σύμβασης.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει κατά την παραλαβή και την παράδοση την Υπηρεσία
με τον τρόπο που θα υποδειχθεί.
Το χρονικό διάστημα παράδοσης δε μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ώρες αλλά σε κάθε περίπτωση
πρέπει να υπάρχει συντονισμός από τον ανάδοχο ώστε το δείγμα να φτάσει στο κέντρο αναφοράς σε
όσο το δυνατό σύντομο διάστημα προκειμένου το αποτέλεσμα να αποσταλεί σε 24 ώρες από τη λήψη
του (εφόσον αυτό είναι εφικτό από τα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά δρομολόγια).
Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ανάγκες σε μεταφορές διαγνωστικών
δειγμάτων.
Το κυτία μεταφοράς και τα συνοδευτικά υλικά (πχ παγοκύστες) ο ανάδοχος υποχρεούται να τα
επιστρέφει στο σημείο παραλαβής εφόσον αυτό είναι εφικτό στα σημεία παράδοσης.
Όλα τα δείγματα θα συσκευάζονται σε ειδικά πιστοποιημένα κυτία μεταφοράς τα οποία υποχρεωτικά
έχει στην κυριότητά του ο λήπτης του δείγματος. Η συσκευασία του δείγματος στο κυτίο μεταφοράς
γίνεται με ευθύνη του λήπτη του δείγματος. (Ο ανάδοχος, θα πρέπει να παραδώσει προς χρήση
παγοκύστες και φορητά ψυγεία – κιβώτια που είναι πιστοποιημένα για την μεταφορά των υλικών
αυτών κατά ADR, RID, IMDG Code, UN, ICAO TI ΙΑΤΑ και θα έχουν σήμανση UN 3373,
προκειμένου τα κυτία μεταφοράς να τοποθετούνται στα φορητά ψυγεία και να εξασφαλίζονται οι
σταθερές συνθήκες μεταφοράς ακόμα και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες. Αυτά τα φορητά ψυγεία θα
παραδίδονται στο πλοίο ή αεροπλάνο σύμφωνα με τις οδηγίες του αναδόχου) Επίσης, υπάλληλος του
αναδόχου θα παραλαμβάνει το φορητό ψυγείο και θα διεκπεραιώνει την αποστολή στον τελικό
προορισμό που είναι είτε το ΕΚΕΑ είτε το νοσοκομείο Αττικό, είτε το νοσοκομείο Ρόδου είτε κάποια
άλλη μονάδα κάτι που θα υποδειχθεί από τον επιστημονικά υπεύθυνο σε συνεννόηση με τον
ανάδοχο.
Το κόστος μεταφοράς με το πλοίο ή το αεροπλάνο των δειγμάτων (εφόσον υπάρχει) βαρύνει τον
ανάδοχο και για τα δρομολόγια που τα φορητά ψυγεία τοποθετούνται στο πλοίο όχι από υπάλληλο του
αναδόχου.
Ο ανάδοχος στα σημεία που παραλαμβάνει ο ίδιος τα κυτία μεταφοράς με τα δείγματα υποχρεούται να
τα τοποθετεί σε φορητά ψυγεία - κιβώτια που είναι πιστοποιημένα για την μεταφορά των υλικών
αυτών κατά ADR, RID, IMDG Code, UN, ICAO TI ΙΑΤΑ και θα έχουν σήμανση UN 3373.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κατά την μεταφορά βιολογικού υλικού προκειμένου να
διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον, η εταιρεία πρέπει να διαθέτει έγγραφη διαδικασία
(δελτίο ατυχήματος) αντιμετώπισης αυτών. Στην διαδικασία πρέπει να αναγράφονται με λεπτομέρεια
ο εξοπλισμός του μέσου μεταφοράς, γενικός και ειδικός, καθώς και όλες οι απαραίτητες ενέργειες
στις οποίες καλείται να προβεί ο υπεύθυνος μεταφοράς σε περίπτωση ατυχήματος, καταστροφής της
συσκευασίας κ.α. προκειμένου να διαφυλαχτεί η προσωπική του Υγεία αλλά και το Περιβάλλον.
Επιπλέον στο μέσο μεταφοράς πρέπει να υπάρχουν και γραπτές οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς και
εκφόρτωσης.
Ευρύτερα η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να εκδίδει με ευθύνη της, οποιαδήποτε παραστατικά,
φορτωτικές και άλλα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταφορά.
Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά:
α. Ειδικό τριπλότυπο έγγραφο μεταφοράς, στο οποίο να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αποστολέα
παραλήπτη, είδος/ποσότητα/όγκος/θερμοκρασία του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού. Στην
περίπτωση μεταφοράς μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών υλικών το τριπλότυπο πρέπει να
αναφέρει τη συσκευασία και την κατηγοριοποίηση κατά ADR του βιολογικού υλικού
β. Δελτίο ατυχήματος,
γ. Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης.
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ISO
Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΝ ISO 9001:2008 (ή άλλο
ισχύον ισοδύναμο) για την μεταφορά βιολογικών ουσιών. Στην προσφορά να αναφερθούν λεπτομερώς
οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες για την διασφάλιση της ποιότητας στην καθημερινή μεταφορά
βιολογικού υλικού.
(Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό).
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ.
Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ, fax,email:
ΠΡΟΣ : Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Γ. Παπανδρέου 2,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Που αφορά στην με αριθμ. Πρωτ. ……/…-…-20 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
κατεπείγουσα μεταφορά δειγμάτων Βιολογικού Υλικού Κατηγορίας Β για τη διενέργεια κλινικής
και διαγνωστικής αξιολόγησης περιστατικών σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19
στο Γ.Ν. Σύρου προϋπολογισμού29.032,26€ μη συμπ/νου ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκλησή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καταθέτουμε την ακόλουθη
οικονομική προσφορά:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΗ
ΦΠΑ
ΑΞΙΑ
Μεταφορά δειγμάτων Βιολογικού
Υλικού Κατηγορίας Β (όπου
απαιτείται)
Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΠΙΤΑΛΙΩΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ«ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

