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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ                                        

2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

           «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»                                        

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ                         

Πιεξνθνξίεο:  

Κνπηζνπξά  Βαζηιηθή                         

Σει.: 22713/50258                                                           

E-mail:promithion@xioshosp.gr 

    

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  54/2021 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

«ΑΚΧΝ ΑΗΜΑΣΟ» CPV:33141500-5  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ  31.000,00 € ΜΔ ΦΠΑ  

 ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ  

ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΣΗΜΖ. 

 

Σφπνο 

Γηαγσληζκνχ 

Υξφλνο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ 

Σειηθή Ζκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 

Κξηηήξην 

Καηαθχξσζεο 

Πξνυπνινγηζκφο 

Γαπάλεο 

Γ.Ν.ΥΗΟΤ 
“ΚΤΛΗΣΔΗΟ” 

Ζκεξνκελία 31.08.2021 Ζκεξνκελία 30.08.2021 
Ζ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά  

βάζεη ηηκήο. 

31.000,00 €             

κε ΦΠΑ  Ζκέξα: Σξίηε Ζκέξα: Γεπηέξα 

Ώξα: 11:00 π.κ. Ώξα: 14:30 κ.κ. 

 

Σν Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», έρνληαο ππφςε: 

Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν: 

1. Σνπ Ν. 2955/2001 (ΦΔΚ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ 

πγείαο ησλ ΠΔ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

2. Σνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σνπ Ν.3918/2011 (ΦΔΚ. Α’ 31/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο" φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
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5. Σνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.2013), Τπνπαξάγξαθνο Ε.5 «πλαιιαγέο κεηαμχ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Αξρψλ» θαη ηελ ελζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο 

2011/7/ΔΔ, αλαθνξηθά κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο. 

6. Σνπ Ν.4250/26.03.2014 (ΦΔΚ Α’ 74/26.03.2014) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο – θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα». 

7. Σνπ Ν. 4272/2014 (ΦΔΚ Α’ 145/11.07.2014) άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ «πεξί λνκηκνπνίεζεο 

δαπαλψλ». 

8. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’ 145/05.08.2016) θαη ηνπ Ν. 4152/2013 Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ 

Ν. 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013. 

9. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147/08.08.2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη. 

10. Σνπ Ν. 4472/2017 (ΦΔΚ Α’74/19.05.2017) ΜΔΡΟ Γ’ «ΗΓΡΤΖ ΣΖ Δ.Κ.Α.Π.Τ.» θαη                                

άξζ.47 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Ν.4412/2016». 

11. Σνπ Ν. 4497/2017, άξζξν 107 – Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4412/2016  (ΦΔΚ Α’ 171/13.11.2017) 

12. Σνπ Ν. 4542/2018, άξζξν ηέηαξην «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ Τγείαο 

(Δ.Κ.Α.Π.Τ)» παξ. 4
α
 “πεξί έθδνζεο απφθαζεο ζθνπηκφηεηαο” (ΦΔΚ Α’ 95/01.06.2018).  

13. Σνπ Ν.4605/2019 (ΦΔΚ Α’52/01.04.2019) “Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

(ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ......”, άξζ.43 «Σξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄147)  θαη άξζ.44 «Σξνπνπνίεζε θξάηεζεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ» 

14. Σνπ Ν. 4782/3021 (ΦΔΚ Α’36/09.03.2021) “Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο 

ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο  θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία”,  

Β. Τις αποθάζεις: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 8/11.03.2021 (ΑΓΑ:612Σ469073-3Ρ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021. 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 14/11.05.2021 (ΑΓΑ:6Τ24469073-ΣΜ3), απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα «ΑΚΧΝ 

ΑΗΜΑΣΟ» γηα ηε θάιπςε ησλ  αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζψο επίζεο θαη ε δηελέξγεηα 

δηαγσληζκνχ. 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 836/11.06.2021 (ΑΓΑ:Φ20Ν469073-Ξ92), απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» πνπ αθνξά ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 24/14.07.2021 (ΑΓΑ:9Ξ79469073-ΕΖΦ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

5. Σελ ππ’ αξηζ. 1060/10.06.2021 (ΑΓΑ: ΧΓ7Ν469073-0ΘΦ) Αλάιεςε Πίζησζεο. 

 

                                                               ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ  γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΑΚΧΝ ΑΗΜΑΣΟ» CPV:33141500-5  

πξνυπνινγηδφκελεο  δαπάλεο 31.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθήο Άπνςεο Πξνζθνξά  Βάζεη ηεο Σηκήο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηo Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»,  ζηηο 31.08.2021, εκέξα Σξίηε  θαη 

ψξα 11:00 π. κ.  απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Οη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ή λα παξαδίδνληαη ζην Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Έιελαο Βεληδέινπ 2 

Σ.Κ.82132, ζην Σκήκα Πξσηνθφιινπ έσο ηηο 30.08.2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:30 κ.κ.  
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Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα ζπιινγήο πξνζθνξψλ 

επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε. 

Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε, ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχεηαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (άξζ. 4 ηνπ Ν.4412/16),  κέζα ζε θαιά 

ζθξαγηζκέλν θάθειν ζχκθσλα κε ην άξζ.92, παξ. 1 ηνπ Ν.4412/16 ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο: 

α) Ζ ιέμε  «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ  

γ) ν ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο 

δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (ε εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ) 

ε) ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή) 

Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. 

Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα 

εκπεξηέρεη ηνπο (ππφ)-θαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζ. 92, παξ. 2, 

ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο: 

 Κιεηζηφο (ππφ)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνλ νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε ζε δχν έληππα  (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 

 Κιεηζηφο (ππφ)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ 

ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν έληππα  (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).  

 Κιεηζηφο (ππφ)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα 

ηνπνζεηείηαη ΜΟΝΟ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά επί πνηλή απφξξηςεο,  ζε δχν έληππα  (πξσηφηππν 

θαη αληίγξαθν) θαζψο λα πξνζθνκίδεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (νπηηθφ ή καγλεηηθφ κέζν, πρ cd 

 

Οη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε 

ζπκπιήξσζε, αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ 

επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, 

ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ (ππφ)θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ 

νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ 

ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα 

ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε 

αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ 

ήδε ππνβιεζεί. ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε 

πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη 

αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά 

ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 
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H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ. 

ρεηηθφ άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016, Ν. 4497/2017 άξζ. 107, παξ.25. – «Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Ν.4412/2016». 

Ζ θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 

φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο 

ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

O δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ : Όξνη δηαθήξπμεο 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’:  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Εεηνχκελεο πνζφηεηεο - Πξνυπνινγηζκφο 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’:  ΣΔΤΓ 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’:  Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

       

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Γηαηάμεηο». 

                                              

                                               ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

                                           ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Αλαζέηνπζα Αξρή Γ. Ν. XIOY «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV «ΑΚΧΝ ΑΗΜΑΣΟ»  (CPV:33141500-5)  

Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο 31.000,00 € κε ΦΠΑ 17% 

Υξεκαηνδφηεζε 
 ΚΑΔ 1311 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο :1060 /10.06.2021 (ΑΓΑ: ΧΓ7Ν469073-0ΘΦ) 

Σφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 
Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, 

Σκήκα Πξσηνθφιινπ) 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 

πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ)  

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
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Σξφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 
 30.08.2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:30 κ.κ. 

Ζκεξνκελία Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνχ 
31.03.2021, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00 π.κ. 

Σφπνο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνχ Γ. Ν.  ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

Γεκνζηφηεηα 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη: 

 ζην ΚΖΜΓΖ (www.promitheus.gov.gr ) 

 ζηελ ηζηνζειίδα ηελ αλαζέηνπζαο αξρήο (www.xioshosp.gr)   

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο 17.08.2021, εκέξα Σξίηε 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο 
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»). 

Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 

εθαηφλ  νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο κέξεο (παξ. 4, άξζ.97 ηνπ 

4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν 

εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί.  

 

 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ, ν 

μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζην 

άξζ. 93 ηνπ Ν.4412/16, πξέπεη λα πεξηέρεη: 

α) Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) (άξζ.27 ηνπ 

Ν. 4782/2021 φπσο ηξνπνπνηεί ην άξζ. 79 ηνπ Ν.4412/16) θαη 

(άξζ.28 ηνπ Ν.4782 φπσο ηξνπνπνηεί ην άξζ. 79Α ηνπ Ν.4412/16). 

Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.  

β) Δγγπεηηθή  Δπηζηνιή  πκκεηνρήο   

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί 

θνξείο ππνβάιινπλ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ην χςνο ηεο νπνίαο 

ππνινγίδεηαη ζε 2% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Ζ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη 

γηα ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά απφ ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο (άξζ.21 ηνπ Ν.4782/21 φπσο ηξνπνπνηεί ην 

άξζ.72 ηνπ Ν.4412/16).  

γ)  Παξαζηαηηθφ  εθπξνζψπεζεο,  εθφζνλ  νη  ελδηαθεξφκελνη 

νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ 

ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/
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ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

εθπξνζψπεζεο.  

 

 

                             ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θπιιάδηα,  prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία θ.η.ι.) ηδίσο, (άξζ. 94 

ηνπ Ν.4412/16), ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα θαη θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο ηνπ θνξέα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄.  

Να αθνινπζείηαη ε αξίζκεζε ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα εηδψλ. 

 

 

                       ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο  θάθεινο  επί πνηλή απνξξίςεσο,  κε 

ηελ έλδεημε  «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ»  εληφο ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη κφλνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ’,  απαξαίηεηα ζε δχν αληίγξαθα (εθ 

ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν αληίγξαθν), θαζψο 

επίζεο   θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (cd) ζε κνξθή pdf. 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην παξαηεξεηήξην 

ηηκψλ (άξζ.14 ηνπ Ν.3918/11). ε πεξίπησζε πνπ ηα είδε δελ 

ππάξρνπλ ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ νη ηηκέο ηνπο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο  πνπ είρε ζπκθσλήζεη ν θνξέαο 

κε ηελ ηειεπηαία ζπλαθζείζα ζχκβαζε γηα ηα ίδηα είδε (άξζ.47 ηνπ 

Ν.4272/14). 

ηελ Οηθνλνµηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηµή θαη ν 

θσδηθφο ηνπ είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Σηµψλ. ε πεξίπησζε πνπ   

δελ ππάξρεη αληηζηνηρία, απηφ ζα δειψλεηαη µε ππεχζπλε δήισζε 

(Ν.1599/1986). 

Να δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή λα δίλεηαη ζε EUR (άξζ. 95, λ.4412/16). 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε 

πξνκήζεηαο ή αλά είδνο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζα θαίλεηαη ε θαζαξή ηηκή κνλάδνο αλά είδνο. 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή 

κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε/πξνκήζεηα ηνπ είδνπο/εηδψλ θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη.  

Οη ηηκέο γηα θάζε είδνο ζα δίλνληαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία θαη  

ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα εηδψλ. 

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ πξνζζήθεο ή 

δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (άξζ. 102 ηνπ Ν 4412/16)  

Οη πάζεο θχζεσο Τπεχζπλεο Γειψζεηο θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ζα είλαη ελππφγξαθεο θαη κε ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο. 

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Διιεληθή 
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ΝΟΜΗΜΑ Δπξψ (€) 

 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα 

γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

(Άξζξν 117 παξ. 4), νπφηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ 

ηερλννηθνλνκηθήο.                                                                                                                                     

2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο (άξζ. 90, παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/16). 

4. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη 

πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», ην 

πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην νπνίν δηαηππψλεη 

επαξθψο αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο ή 

κε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα πξνηείλεη ζην 

αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»: 

 ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

ΑΠΟΡΡΗΦΖ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

α)  Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο θαη δελ 

πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή είλαη ππφ αίξεζε. 

β) Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ 

θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα. 

γ) Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή 

ζθάικαηα θαη δελ δηνξζψλνληαη / απνζαθελίδνληαη φηαλ αηηεζνχλ 

πξνθνξηθψο ή γξαπηψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

δ) Πξνζθνξά ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή, ρσξίο απηφ λα 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε. 

ε)  Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο 

ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

δ) Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε.  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά  

βάζεη ηηκήο. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ δελ 
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κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ   

-ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

  -ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

- ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

 

 

 

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ 

ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ζην ηει.22713/50258 θαη ζην 

email: promithion@xioshosp.gr  

Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη απφ 

ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, παξνπζία κφλνλ απηψλ πνπ ππέβαιιαλ πξνζθνξά ή 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο (άξζ.221 ηνπ Ν.4412/16). 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ εθπξφζεζκα, δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά επηζηξέθνληαη. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο αθνινπζείηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/16. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε: 

i)  Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο. 

 ii) Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο, ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 iii) Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο  (άξζ. 117, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/16). 

Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/16, 

ε ζχλαςε ζχκβαζεο ζα γίλεη κε ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θαηαζέζεη 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απφ 

εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο 

κε βάζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο (άξζ. 80 θαη άξζ.103 ηνπ Ν.4412/16) ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο,  εηο δηπινχλ.            

Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην Σκήκα Πξσηνθφιινπ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα παξαδίδεηαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ  πξνο  αμηνιφγεζε.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζ. 103 ηνπ Ν.4412/16. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 

(παξ. 4, άξζ.105 ηνπ Ν.4412/16) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,  πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο  κε ην 4% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ  Φ.Π.Α.) 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ 

ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα 

mailto:promithion@xioshosp.gr
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ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ 

καηαηψλεηαη (άξζ.106 ηνπ Ν.4412/16). 

Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ 

εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία 

ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα 

όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-

Οδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία 

 

 

ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 

 

 ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ ΜΖΣΡΧΣΟΤ ΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ 

ΥΡΖΖ. Υξφλνο ηζρχνο: ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηνπ. 

 ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΥΡΔΖ ΠΡΟ ΣΟ 

ΓΖΜΟΗΟ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα)., Να είλαη ζε ηζρχ 

θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη εθδνζεί ηξείο (3) κήλεο 

πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 ΒΔΒΑΗΧΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ           

Να είλαη ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη 

εθδνζεί ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟΤ 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα κελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, λα κελ 

έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, λα κελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, λα κελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, λα κελ έρεη 

αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, λα κελ 

βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.                                                                                          

        Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ  εθδνζεί έσο ηξεηο   

        (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ / ΒΔΒΑΗΧΖ ΟΗΚΔΗΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΜΖΣΡΧΟΤ                                      

Να έρεη εθδνζεί  ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 ΓΔΝΗΚΟ  ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΓΔΜΖ 

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ 

ΓΔΜΖ 

Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ΓΔΜΖ λα έρνπλ εθδνζεί  ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ 

ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:  

α) ζα ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΥ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν. 4412/16.  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε 
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ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 

θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ.  

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε  λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ή λα ηελ 

απνζηείιεη ππνγεγξακκέλε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη απφ απηήλ. 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, 

εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά 

πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ 

(άξζ. 206 ηνπ Ν. 4412/16) 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

- ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή δελ παξαδφζεθε ή δελ 

αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηελ ζχκβαζε. 

-    φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ε πεξηπηψζεηο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη 

ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο. (ζρεηηθά άξζξα 221 

θαη 203 ηνπ Ν.4412/16). 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ  

Ν.4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή 

εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

- ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 

- ΠΛΖΡΧΜΖ 

- ΚΡΑΣΖΔΗ 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο (άξζ.95, παξ.5), 

σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

(άξζ. 350, παξ.3 & άξζ.375, παξ.7 ηνπ Ν.4412/16 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ.4605/19 άξζ.44)  

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επί απηνχ εηζθνξά ππέξ 

ΟΓΑ  20%. 

Ο ΦΠΑ επί ηεο %  ζηνλ νπνίν αλάγεηαη ε δεηνχκελε πξνκήζεηα 

βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα 

ηεο παξάδνζεο.  

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη:  

- ζην  Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’145/05.08.2016) «Αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»,  

- ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία  Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.13) 

Τπνπαξάγξαθνο Ε. 5 ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 
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2011/7/ΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ 

πξνζεζκηψλ πιεξσκήο,   

- θαζψο επίζεο θαη  ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Ν. 4412/16 άξζ.200 γηα 

ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην 

δεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο 

απφ ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο 4% 

ΔΝΣΑΔΗ 

χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 

■ Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ 

εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε 

έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Ζ έλζηαζε 

θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία 

πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ ή ηελ απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

■ Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή, απφ 

ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

■ Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζ.127 ηνπ λ.4412/16 θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ 

πάξνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

Δγγπεηηθή  Δπηζηνιή  πκκεηνρήο  ζην  δηαγσληζκφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

ησλ  δεηνχκελσλ  εηδψλ/ππεξεζηψλ  εθηφο ΦΠΑ. 

Δγγπεηηθή  Δπηζηνιή  Καιήο  Δθηέιεζεο  ηεο  ζχκβαζεο, ην 

χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε 

παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ηελ 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα νιφθιεξν ην 

αληηθείκελφ ηνπ ή ηκήκα απηνχ, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο 

ηνπ άξζ.106 ηνπ λ.4412/16, κεηά απφ ηελ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε 

ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί - κεηά απφ ηελ 

γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ - ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη κεξηθψο 

ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα 

απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο,  απφ ην ζεκείν πνπ  εκθηινρψξεζε 
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ην ζθάικα ή ε παξάιεςε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηελ 

καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε 

θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 

φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε. 

ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Με απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11, 

εδάθην β, ηνπ άξζ. 221, ηνπ Ν.4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζ. 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ.  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ή ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα 

νξηζηεί κε ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο. 

 

 

                                                                                                 

                                                             Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ  

                                               ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

 

 

                                                     ΔΛΔΝΖ   ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





13 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

2
Ζ

 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΝΖΧΝ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

TMHMA ΑΗΜΟΓΟΗΑ 

 

                                                                                              Αξηζ. Πξση. 10592/02.07.2021 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΚΧΝ ΤΛΛΟΓΖ ΑΗΜΑΣΟ 

ΣΤΠΟ Η: Γηπινί Αζθνί Αίκαηνο απινί κε CPDA ή CPDA1, 450 ml γα εξπζξά 35 εκεξψλ θαη έλαλ 

δνξπθνξηθφ αζθφ ηνπιάρηζηνλ 300 ml γηα πιάζκα. 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΚΧΝ ΣΤΠΟΤ Η: 2400 

 

ΣΤΠΟ ΗΗ: Σξηπινί Αζθνί Αίκαηνο CPDA ή  CPDA1 450 ml γηα εξπζξά 35 εκεξψλ θαη δχν 

δνξπθνξηθνχο αζθνχο ηνπιάρηζηνλ 300 θαη 300 ml έθαζηνο γηα αηκνπεηάιηα 5 εκεξψλ θαη πιάζκα. 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΚΧΝ ΣΤΠΟΤ ΗΗ :600 

 

ΣΤΠΟ ΗΗΗ: Κιεηζηά ζπζηήκαηα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ αίκαηνο κε ελζσκαησκέλν  θίιηξν 

πςειήο ιεπθαθαίξεζεο νιηθνχ αίκαηνο 42 εκεξψλ. 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΚΧΝ ΣΤΠΟΤ ΗΗΗ:360 

 

ΣΤΠΟ ΗV: Γηπινί Αζθνί Αίκαηνο απινί κε CPDA ή CPDA1, 450 ml γα εξπζξά 42 εκεξψλ θαη έλαλ 

δνξπθνξηθφ αζθφ ηνπιάρηζηνλ 300 ml γηα πιάζκα. 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΚΧΝ ΣΤΠΟΤ ΗV:220 

 

ΚΔΦ. Α΄ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΚΧΝ ΤΛΛΟΓΖ ΑΗΜΑΣΟ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ - ΥΔΓΗΑΖ 

ΑΚΟΗ 

 Σν πιαζηηθφ ησλ Αζθψλ λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη πςειήο δηαπεξαηφηεηαο, δηαθαλέο. Γελ ζα 

πξέπεη λα είλαη ρξσκαηηζκέλν ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα επεξεάδεηαη δπζκελψο ε ρξσκαηηθή εμέηαζε 

ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ (ISO 3826-1*6.2.4) 

 Οη πιαζηηθνί αζθνί λα είλαη ζπκβαηνί κε ην αλάινγν παξάγσγν αίκαηνο πνπ ζα απνζεθεπηεί ζε 

απηνχο (ISO 3826) 

 Όια ηα ζπζηήκαηα αζθψλ λα είλαη απνζηεηξσκέλα θαη ειεχζεξα ππξεηνγφλσλ ηνμηθψλ νπζηψλ θαη νη 

αζθνί λα κελ είλαη εχζξαπζηνη ππφ ζπλζήθεο ρξήζεο (ISO 3826-1*6.1) 
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 Ο αέξαο πνπ ζα πεξηέρεηαη ζ’ έλα ζχζηεκα αζθψλ δηαηξνχκελνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζθψλ λα κελ 

μεπεξλά ηα 15ml (ISO 3826-1*5.2.1) 

 Οη αζθνί πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο θπζηθέο, ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

ISO 3826-1*6.2,6.3,6.4. 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ αζθψλ πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο απαηηήζεηο ρξήζεο κηαο 

ζχγρξνλεο Τπεξεζίαο Αηκνδνζίαο, εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθαιή θαη άλεηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, 

επεμεξγαζία, κεηαθνξά, δηαρσξηζκφ θαη ρνξήγεζε ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ (ISO 3826-

1*4.1). 

 Να θέξνπλ άξηζηεο θαη αζθαιείο πεξηκεηξηθέο ζπγθνιιήζεηο ρσξίο πεξηηηέο απνιήμεηο πιαζηηθνχ 

πέξημ απηψλ πξνο απνθπγή ζπγθέληξσζεο κηθξνβίσλ (ISO 3826) 

 Δζσηεξηθά ν αζθφο λα κελ παξνπζηάδεη αλσκαιίεο ηνπ πιαζηηθνχ ή ησλ ζπγθνιιήζεσλ. Να είλαη 

παληνχ θνίινο, ρσξίο γσλίεο, γηα ηελ άξηζηε ζπληήξεζε θαη απξφζθνπηε κεηαθνξά ηνπ αίκαηνο θαη 

ησλ παξαγψγσλ ηνπ θαζψο θαη ηελ απνθπγή ζξφκβσλ. 

 

ΒΔΛΟΝΖ 

 Ο πξσηεχσλ αζθφο λα θέξεη ελζσκαησκέλε ζπζθεπή αηκνιεςίαο απφ πιαζηηθφ ζσιήλα άξηζηεο 

πνηφηεηαο κήθνπο  κεηαμχ 80 εθ. θαη’ ειάρηζην θαη 120 εθ. πεξίπνπ θαη εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ ζχκθσλα κε ην ISO 3826-1. Ο ζσιήλαο λα θαηαιήγεη ζε βειφλε θιέβαο 16G (εάλ ην 

κέγεζνο ηεο βειφλαο δελ αλαγξάθεηαη επί ηνπ αζθνχ, λα αλαθέξεηαη ζηα ζρεηηθά πηζηνπνηεκέλα 

έγγξαθα ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο). Ζ βειφλε λα θέξεη πνιχ ιεπηά ηνηρψκαηα, λα είλαη 

ζηιηθνλαξηζκέλε, απνζηεηξσκέλε θαη αηξαπκαηηθή. 

 χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ISO 3826, ε βειφλε αηκνιεςίαο λα είλαη ελζσκαησκέλε θαη 

αλαπφζπαζηε απφ ην ζσιήλα ζπιινγήο θαη λα θαιχπηεηαη απφ πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα πνπ ζα 

εκπνδίδεη ηε δηαξξνή ηνπ αληηπεθηηθνχ ή / θαη ηνπ ζπληεξεηηθνχ δηαιχκαηνο, ελψ ζα δηαηεξεί 

αθελφο απνζηεηξσκέλν ηνλ απιφ θαη αθεηέξνπ ζηεγλή απφ αληηπεθηηθφ ηε βειφλε θαη ζα αθαηξείηαη 

εχθνια. Σν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δελ ζα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί, επαλαηνπνζεηεζεί ή 

παξαπνηεζεί ρσξίο απηφ λα θαζίζηαηαη πξνδήισο εκθαλέο. 

 Ζ βειφλε αηκνιεςίαο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ αηκνιήπηε γηα ηελ 

απνθπγή πηζαλψλ ηξππεκάησλ απφ ηε βειφλε θαηά ηε δηαδηθαζία απφξξηςήο ηεο κε άκεζν θίλδπλν 

ηε κφιπλζή ηνπ. 

 Οη αζθνί λα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν θαη εξκεηηθά θιεηζηφ εηδηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αζθαιή 

απηφκαηε ιήςε δεηγκάησλ αίκαηνο ελ θελφ ζε εηδηθφ αζθφ ηνπιάρηζηνλ 35ml, ζηνλ νπνίν λα 

εθηξέπεηαη θαη λα ζπιιέγεηαη ε αξρηθή πνζφηεηα αίκαηνο. 

 

ΑΤΛΟΗ – ΧΛΖΝΗΚΟΗ 

 Οη πιαζηηθνί αζθνί λα ζπλνδεχνληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απινχο κεηαθνξάο ψζηε λα 

επηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ. Ο απιφο κεηαθνξάο 

ζα πξέπεη λα θέξεη κεραληζκφ ν νπνίνο αξρηθά ρξεζηκεχεη σο αζθάιεηα θαη ζηε ζπλέρεηα, φηαλ 

ζπάζεη, λα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε ξνή ησλ παξαγψγσλ αίκαηνο ζε θάζε θαηεχζπλζε. Οη απινί ζα 

πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά ζθξαγηζκέλνη θαη λα κελ ηζαθίδνπλ ππφ θαλνληθή ρξήζε (ISO 3826-

1*5.6.1, 5.6.2). 

 Γηα ηε ζηήξημε ησλ αζθψλ θαη ησλ ζσιήλσλ,  ν θάζε αζθφο ηνπ ζπζηήκαηνο λα θέξεη νπσζδήπνηε 

δχν (2) αλζεθηηθά αλνίγκαηα ζε θάζε θαηά κήθνο πιεπξά ηνπ. 

 Οη ζσιήλεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα θέξνπλ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ (έηζη ψζηε λα απνθιείνληαη 

ιάζε ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ γηα ηηο θαηάιιειεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκαζίεο (ISO 3826-

1*5.4).   
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ΔΣΗΚΔΣΔ 

 Δπί εθάζηνπ αζθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο λα ππάξρεη εηηθέηα κε ηππσκέλα ή ζηελ  Διιεληθή Γιψζζα ή κε 

ρξήζε ζπκβφισλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Οη εηηθέηεο λα θέξνπλ επθξηλή θαη αλαιινίσηε 

εθηχπσζε, λα είλαη αλζεθηηθέο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ψζηε λα κελ αιινηψλνληαη ή θαηαζηξέθνληαη ( 

νη ίδηεο ή ε εθηχπσζή ηνπο) ζε δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο ή ζηελ ςχμε / απφςπμε. Να θαηαζηξέθνληαη 

θαη φρη λα απνθνιινχληαη ζε πξνζπάζεηα απνθφιιεζήο ηνπο ( ISO 3826-1*8.5) 

 Δπί ηεο εηηθέηαο θάζε αζθνχ, λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ε πεξηγξαθή πεξηερνκέλσλ θαη ε 

πξνηεηλφκελε ρξήζε, ε ζχλζεζε, ν φγθνο ηνπ αληηπεθηηθνχ ή / θαη ηνπ ζπληεξεηηθνχ δηαιχκαηνο, 

φπσο επίζεο θαη ν φγθνο ή ε κάδα ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ αίκαηνο πνπ δέρεηαη ν αζθφο, 

θαζψο θαη ε εκεξνκελία πέξα απφ ηελ νπνία δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αζθφο γηα ζπιινγή 

αίκαηνο. Να θέξεη ζήκαλζε πνπ λα πξνζδηνξίδεη απνζηείξσζε θαη κε – ππξεηνγφλα θαη λα 

επηζεκαίλεη ηε κε ρξήζε ηνπ αζθνχ εάλ ππάξρεη εκθαλήο έλδεημε θζνξάο, ηελ απαγφξεπζε ηεο 

εηζαγσγήο αέξα, θαη ην φηη ν αζθφο είλαη γηα κία ρξήζε κφλν. Δπίζεο λα ππάξρεη ζήκαλζε γηα ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αζθνχ, ην φλνκα  θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή/θαη ην φλνκα θαη ε 

δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο παξηίδαο (ISO 3826-1 ΚΔΦ. 8).  

 Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νδεγηψλ ηνπ ΗSO 3826 νη εηηθέηεο θαη ην εζσηεξηθφ ησλ αζθψλ 

πξνηείλεηαη λα έρνπλ ηηο θάησζη δηαζηάζεηο: 

 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΑΔΗ ΑΚΟΤ 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΣΗΚΔΣΑ 

ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

(ml) 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΠΛΑΣΟ 

(mm) 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΜΖΚΟ 

(mm) 

ΜΔΓΔΘΟ ΔΣΗΚΔΣΑ  

(+/- 5mm) 

ΠΛΑΣΟ                    ΤΦΟ 

100 75 120 60 85 

300 120 145 100 90 

350 120 160 100 100 

400 120 170 100 100 

450 120 177 100 100 

500 120 185 100 100 

 

ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ – ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ 

 Οη ζπλζέζεηο ησλ αληηπεθηηθψλ θαη πξνζζεηηθψλ δηαιπκάησλ, λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο (Eur.Ph.), ηεο Δζληθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά 

επί ησλ εηηθεηψλ ησλ αληίζηνηρσλ αζθψλ (ISO 3826). 

 Οη πξνδηαγξαθέο ησλ Αζθψλ ζε αληνρή θαηά ηε θπγνθέληξεζε, λα ζπκθσλνχλ κε ην ISO 3826-9 

(5.000GX10 ιεπηά ζηνπο 4 θαη ζηνπο 37ν C). 

 Οη πξνδηαγξαθέο αληνρήο ηνπ πιαζηηθνχ ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο λα ζπκθσλνχλ κε ην ISO 3826-

1*5.1.5.8 

 

ΣΟΜΗΑ ΔΞΟΓΟΤ 

Σα ζηφκηα εμφδνπ (outlet ports) ησλ αζθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ζπζθεπήο κεηάγγηζεο λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απνιχησο ζχκθσλα κε ην ISO 3826.Οη πιαζηηθνί αζθνί λα δηαηίζεληαη κε έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζηφκηα εμφδνπ γηα ηε ρνξήγεζε αίκαηνο ή παξαγψγσλ αίκαηνο. Σα ζηφκηα εμφδνπ λα 

απνθξάζζνληαη ζηεγαλά απφ ην ζχζηεκα δηαπέξαζεο γηα λα κελ παξνπζηάδεηαη δηαξξνή θαηά ηε 

δηάηξεζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο. Κάζε ζηφκην εμφδνπ ζα θέξεη έλα εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν 

θιείζηξν αζθαιείαο εχθνια απνζπψκελν θαη κε επαλαηνπνζεηεκέλν, ηνπ νπνίνπ θάζε παξαβίαζε λα 

κπνξεί λα είλαη νθζαικνθαλήο νχησο ψζηε λα δηαηεξείηαη απνζηεηξσκέλε ε εζσηεξηθή επηθάλεηα. 
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ΤΚΔΤΑΗΑ 

1. Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα αζθψλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλα εληφο πιαζηηθνχ δηαθαλνχο ή απφ αινπκίλην 

εηδηθνχ αζθαινχο θαη αλζεθηηθνχ θαθέινπ, απνζηεηξσκέλα θαη εξκεηηθά ζθξαγηζκέλα, αλεμάξηεηα 

απφ ην εάλ θέξνπλ ή φρη αηνκηθή ζπζθεπαζία απφ ζεινθάλ ή άιιν απιφ πιηθφ. 

2. Ζ ζπζθεπαζία ησλ αζθψλ θαη ησλ ζσιήλσλ ηνπο εληφο ηνπ θαθέινπ ζα είλαη άλεηε ρσξίο λα είλαη 

δηπισκέλνη ή λα θέξνπλ ηζαθίζκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπο. 

3. Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ιήμεο ησλ αζθψλ κεηά ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ θαη πξνο 

δηεπθφιπλζε θαη ησλ κηθξψλ ηαζκψλ Αηκνδνζίαο, ν θάζε θάθεινο λα πεξηέρεη ην πνιχ έμη (6) 

ζπζηήκαηα Αζθψλ αίκαηνο (γηα ηνπο ηχπνπο Η ,ΗΗ θαη IV). 

4. Δπί ηεο εηηθέηαο ηνπ θαθέινπ λα αλαγξάθνληαη: α) ν θαηαζθεπαζηήο θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή/θαη ην 

φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ πξνκεζεπηή, β) ε εκεξνκελία ιήμεο, γ) ν αξηζκφο παξηίδαο, δ) 

πιήξεο πεξηγξαθή ησλ πεξηερφκελσλ, θαη ε) φηη δελ ζα πξέπεη ν αζθφο λα ρξεζηκνπνηεζεί εάλ απηφο 

έρεη αθαηξεζεί απφ ηε ζπζθεπαζία ησλ n1εκεξψλ. 

5. Οη θάθεινη ησλ αζθψλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε άλεζε θαη πξνζεθηηθά, εληφο αλζεθηηθνχ θαη 

θιεηζηνχ θηβσηίνπ κηθξνχ βάξνπο θαη εχθνιεο κεηαθνξάο. 

6. Δπί ηνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα είλαη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε επθξηλψο αλαγξαθφκελα ηα θάησζη: 

α) θαηαζθεπαζηήο θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή/θαη ν πξνκεζεπηήο θαη ε δηεχζπλζή ηνπ, β) εκεξνκελία 

ιήμεο,  γ) αξηζκφο παξηίδαο, δ) πεξηγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ε) ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. 

7. Δληφο θάζε θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ησλ αζθψλ 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

8. Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ αζθψλ λα είλαη ηφζε ψζηε λα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζηελ Αηκνδνζία γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ηνπ ελφο έηνπο. 

 

ΒΑΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

1. Ζ φιε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αζθψλ λα είλαη ζχκθσλα κε ην G.M.P. (Good 

Manufacturing Practice). Ζ πξψηε χιε λα είλαη Medical Grade. Να ηεξνχληαη φιεο νη αλσηέξσ 

δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO 3826. Σα ζπζηήκαηα λα θέξνπλ φια έλδεημε CE Mark επί ηεο 

εηηθέηαο εθάζηνπ αζθνχ θαη επί ηνπ ραξηνθηβσηίνπ κεηαθνξάο ηνπο. 

2. Οη κεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέηνπλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά CE Mark. 

3. Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ επίζεκεο κειέηεο θαη πηζηνπνηεηηθά πεξί ησλ πξνζθεξφκελσλ 

αληηπεθηηθψλ θαη πξνζζεηηθψλ δηαιπκάησλ φπνπ λα επηβεβαηψλεηαη ε ζπληήξεζε ησλ εξπζξψλ 35 ή 42 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αληίζηνηρα. 

4. Οη εηηθέηεο φισλ ησλ αζθψλ θαη ησλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο δχλαηαη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

θαζψο θαη νη νδεγίεο ρξήζεο, φπσο απηφ ηζρχεη απφ 12\7\1998 ζε εθαξκνγή ηεο ππ΄αξηζ. 83\42 νδεγίαο 

ηεο Δ.Δ. , ή ζχκθσλα θαη κε ην ISO 3826- είλαη δπλαηή ε ρξήζε ζπκβφισλ ζηηο εηηθέηεο ησλ αζθψλ κε 

ηελ πξνυπφζεζε λα πεξηιακβάλνληαη νδεγίεο ρξήζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα εληφο ηνπ θηβσηίνπ. 

5. ε έλαλ (1) εθ ησλ δνξπθνξηθψλ αζθψλ θάζε ζπζηήκαηνο, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 

300ml, ηνπ ηχπνπ ΗΗ, λα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ επθξηλψο ε έλδεημε ≪ αηκνπεηάιηα πέληε (5) 

εκεξψλ ≫ 

6. Να θαηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 2 δείγκαηα αζθψλ αίκαηνο απφ θάζε πξνζθεξφκελν ηχπν εληφο ησλ 

αληίζηνηρσλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο. 

7. Θεσξείηαη επλφεην πσο νη πξνζθεξφκελνη αζθνί ζα είλαη ζε ζέζε λα εμεηαζζνχλ – εάλ θξηζεί 

απαξαίηεην – ζχκθσλα κε ηα εηδηθά Chemical & Physical tests ησλ Annex A & B ηνπ ISO 3826. 

8. Οη πξνκεζεπηέο – δηαθηλεηέο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ348/04, φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

ΚΔΦ. Β. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ ΟΛΗΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ 

Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αζθψλ πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην Α. 

Σα θίιηξα θαηαθξάηεζεο ιεπθψλ είλαη ελζσκαησκέλα ζηνπο αζθνχο ζπιινγήο αίκαηνο γηα 

ιεπθαθαίξεζε πξηλ ηελ απνζήθεπζε ( prestorage). Σα θίιηξα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, 

απνζηεηξσκέλα, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη λα κελ απαηηνχλ ελεξγνπνίεζε κε θπζηνινγηθφ νξφ πξηλ ηε 

ρξήζε. Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα (housing) ηνπ θίιηξνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηεο 
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κεκβξάλεο απφ θζνξέο ( π.ρ. δίπισκα, ηζάθηζκα). Ζ κεκβξάλε ηνπ θίιηξνπ θαη ην εμσηεξηθφ ηνπ 

θάιπκκα (housing) λα είλαη απφιπηα βηνζπκβαηφ (biocompatible) ζχκθσλα κε ην ISO 10993-4. Κάζε 

ζψκα θίιηξνπ λα θέξεη επδηάθξηην μερσξηζηφ αξηζκφ γηα πιήξε ηρλειαζηκφηεηα ηνπ θίιηξνπ. 

Να έρνπλ δπλαηφηεηα ιεπθαθαίξεζεο ησλ εξπζξψλ ηφζν ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ φζν θαη ζε 

ζεξκνθξαζία +4ν C κε ηελ ίδηα πςειφηαηε ζηαζεξή απνηειεζκαηηθφηεηα αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηθή 

ζεξκνθξαζία ηνπ πξντφληνο. Να πξαγκαηνπνηνχλ ηαρεία θαη πξαθηηθή ιεπθαθαίξεζε ζε ρξφλν φρη 

κεγαιχηεξν ησλ 10-15 ιεπηψλ. Να εμαζθαιίδεηαη θαιή ξνή θαηάιιειε γηα φια ηα παξάγσγα. Να κελ 

αιινηψλεηαη ε κνξθνινγία ησλ θπηηάξσλ κεηά ηε ιεπθαθαίξεζε θαη λα κελ επεξεάδνληαη νη 

παξάγνληεο πήμεο ζην πξφζθαηα θαηεςπγκέλν πιάζκα (παξάγνληαο FVIII>70%). Να έρνπλ 

θαηαθξάηεζε κηθξνζξφκβσλ ηεο ηάμεο ησλ 40 κm.  

Να επηηπγράλνπλ πςειφ πνζνζηφ θαηαθξάηεζεο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηελ 

πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηνπ ηνχ CMV (λα απνδεηθλχεηαη κε θιηληθέο κειέηεο). χκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ν αξηζκφο ππνιεηπφκελσλ ιεπθνθπηηάξσλ ζην πξντφλ πνπ 

ιεπθαθαηξέζεθε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ <1Υ 106 (EDQM θεθ. 16, 19,20-ζα εθηηκεζεί αθφκε 

πςειφηεξνο βαζκφο ιεπθαθαίξεζεο) θαη ε αλάθηεζε ησλ εξπζξψλ >90% (ζα εθηηκεζεί πςειφηεξνο 

βαζκφο αλάθηεζεο εξπζξψλ), ψζηε ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά κεηά ηε ιεπθαθαίξεζε λα έρνπλ 

αηκνζθαηξίλε θαη’ ειάρηζηνλ 40 gr/unit . Ζ θαηαθξάηεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ λα είλαη >99%.  

Να πξνζθνκηζζνχλ αλεμάξηεηεο κειέηεο δεκνζηεπκέλεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ λα 

ηεθκεξηψλνπλ φιεο ηηο επηδφζεηο ησλ πξνζθεξφκελσλ θίιηξσλ ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο 

ησλ πξνδηαγξαθψλ.  

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Σα  ζπζηήκαηα Αζθψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα εληφο πιαζηηθνχ δηαθαλνχο ή απφ αινπκίλην εηδηθνχ 

αζθαινχο θαη αλζεθηηθνχ θαθέινπ, απνζηεηξσκέλνη θαη εξκεηηθά ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηα απφ ην 

εάλ θέξνπλ ή φρη αηνκηθή ζπζθεπαζία απφ ζεινθάλ ή άιιν απιφ πιηθφ.  

Ζ ζπζθεπαζία ησλ Αζθψλ θαη ησλ ζσιήλσλ ηνπο εληφο ηνπ θαθέινπ ζα είλαη άλεηε ρσξίο λα είλαη 

δηπισκέλνη ή λα θέξνπλ ηζαθίζκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπο. 

Δπί ηεο εηηθέηαο ηνπ θαθέινπ απφ αινπκίλην ζα αλαγξάθνληαη: α) ν θαηαζθεπαζηήο θαη ε δηεχζπλζε 

ηνπ ή/θαη ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ πξνκεζεπηή, β) πεξηγξαθή πεξηερφκελσλ, γ) 

εκεξνκελία ιήμεο,  δ) ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη φηη δελ ζα πξέπεη ν αζθφο λα ρξεζηκνπνηεζεί εάλ 

απηφο έρεη αθαηξεζεί απφ ηελ ζπζθεπαζία πέξαλ ησλ n1 εκεξψλ , ε) Ο αξηζκφο παξηίδαο.  

Οη θάθεινη ησλ Αζθψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε άλεζε θαη πξνζεθηηθά, εληφο αλζεθηηθνχ θαη 

θιεηζηνχ θηβσηίνπ κηθξνχ βάξνπο θαη εχθνιεο κεηαθνξάο. 

Δπί ηνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα είλαη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε επθξηλψο αλαγξαθφκελα:  α) ν 

θαηαζθεπαζηήο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ή/θαη ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ πξνκεζεπηή,  β) 

πεξηγξαθή πεξηερνκέλσλ γ) ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, δ) θαζνξηζκφο παξηίδαο, ε) εκεξνκελία ιήμεο  

Δληφο θάζε θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ησλ Αζθψλ 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ Αζθψλ  ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 

απνζηείξσζεο ηνπο. 
 

ΒΑΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

1. Να έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (CE 

marking) ή / θαη απφ ην FDA. 

2. Να παξέρνπλ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαηαζθεπήο, φπσο ISO, GMP. 

3. Οη εηηθέηεο φισλ ησλ αζθψλ θαη ησλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο δχλαηαη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

θαζψο θαη νη νδεγίεο ρξήζεο, φπσο απηφ ηζρχεη απφ 12\7\1998 ζε εθαξκνγή ηεο ππ΄αξηζ. 83\42 νδεγίαο 

ηεο Δ.Δ. , ή ζχκθσλα θαη κε ην ISO 3826- είλαη δπλαηή ε ρξήζε ζπκβφισλ ζηηο εηηθέηεο ησλ αζθψλ κε 

ηελ πξνυπφζεζε λα πεξηιακβάλνληαη νδεγίεο ρξήζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα εληφο ηνπ θηβσηίνπ 

4. Να θαηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 2 δείγκαηα απφ θάζε πξνζθεξφκελν ηχπν εληφο ησλ αληίζηνηρσλ 

θηβσηίσλ κεηαθνξάο. 

5. Να γίλεηαη αλαθνξά ηεο κεζφδνπ κέηξεζεο ησλ ππνιεηπνκέλσλ ιεπθνθπηηάξσλ. 
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6. Να δηαζέηνπλ βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Ζ ηερληθή πξνζθνξά 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δεκνζηνπνηεκέλεο ζπγθξηηηθέο κειέηεο  ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή /θαη 

ζπλέδξηα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ θίιηξσλ. 

7. Οη κεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ηηο ζπζηάζεηο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ θίιηξσλ σο πξνο ην ρξφλν κεηαμχ αηκνιεςίαο θαη 

ιεπθαθαίξεζεο, ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θίιηξνπ, ζηε ζεξκνθξαζία ιεπθαθαίξεζεο, ζηε ζέζε ηνπ θίιηξνπ, 

ζην εάλ ε ιεπθαθαίξεζε γίλεηαη κε ηε βαξχηεηα ή κε άζθεζε πίεζεο θαη ζηελ θαηαιιειφηεηα γηα 

θπγνθέληξεζε (ISO 3826). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

Δπξσπατθφ  Δληαίν  Έγγξαθν  χκβαζεο  (ΔΔΔ) 

Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν ζε κνξθή pdf ην ΔΔΔ, ην νπνίν κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

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

Δπηπξφζζεηα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

ec.europa.eu γηα ζπρλέο εξσηήζεηο. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε επσλπκία ………………………………,  θαη έδξα επί ηεο νδνχ 

…………………………………., αξηζ. …….... , ΣΖΛ.: ……………………., FAX: 

………………………., e-mail: ……………………………, ΑΦΜ: ………………….., ΓΟΤ: 

…………………………..   
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