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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας 
ανάθεση της  προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας για ένα έτος με κριτήριο 
κατακύρωσης τη  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής  
προϋπολογισμού 18.228,00€ με ΦΠΑ. 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).  

4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών».  

5. Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις> 

(ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  

6. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 22REQ011165307 όπως επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

7. Την υπ’αριθμ ΣΥΝ 9η έκτακτη 26-08-2022 Απόσπασμα Πρακτικού Θέμα 29ο απόφαση (με ΑΔΑ: 

ΩΔ514690ΒΧ-ΣΤΚ) του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας, τρόπου 

χρηματοδότησης, δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών 

8. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 1003/02-09-2022 με αριθμό απόφασης  (ΑΔΑ:623Π4690ΒΧ-ΔΚΑ) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 18.228,00€ (συμπ. 

ΦΠΑ ) για το οικ. Έτος 2022 και σχετική πρόβλεψη για το 2023σε βάρος του Κ.Α.Ε: 1359 για την 

υπηρεσία «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  

Ελληνική
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9. Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 22REQ011212252 

10. Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης 

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφορά σας για την  υπηρεσία 

«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και τα 

απαραίτητα αναλώσιμα σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ/ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Φιάλη (ενηλίκων) 
για χρήση σε 
ποιοτικές 
διαδικασίες 
ανάκτησης και 
ανίχνευσης 
αερόβιων και 
δυνητικώς 
αναερόβιων 
μικροοργανισμών 
(βακτηρίων και 
ζυμομυκήτων) με 
ρητίνες 

ΦΙΑΛΗ 600 € 10,50 € 6.300,00 24% € 7.812,00 

2 Φιάλη (ενηλίκων) 
για χρήση σε 
ποιοτικές 
διαδικασίες 
ανάκτησης και 
ανίχνευσης 
αναερόβιων και 
δυνητικώς 
αναερόβιων 
μικροοργανισμών 
(βακτηρίων και 
ζυμομυκήτων)με 
ρητίνες. 

ΦΙΑΛΗ 600 € 10,50 € 6.300,00 24% € 7.812,00 

3 Φιάλη (παίδων) 
για χρήση σε 
ποιοτικές 
διαδικασίες 
ανάκτησης και 
ανίχνευσης 
αερόβιων και 
δυνητικώς 
αναερόβιων 
μικροοργανισμών 
(βακτηρίων και 
ζυμομυκήτων) σε 
μικρή ποσότητα 
δείγματος (0,5 ml 
ή λιγότερο) με 
ρητίνες. 

ΦΙΑΛΗ 200 € 10,50 € 2.100,00 24% € 2.604,00 

ΣΥΝΟΛΟΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  € 14.700,00 
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ΦΠΑ 24% € 3.528,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ  € 18.228,00 

 

 

 

• Η  πιθανή δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 18.228,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 14.700€ με ΦΠΑ 24%: 3.528€ ) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 

1359αν.  

• Η ισχύς της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα ενός έτους 

• Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας τμηματική προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

• Χρόνος ισχύος προσφοράς 120 μέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1) Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο «Ανάδοχος» με προσωπικό δικό του, που 

ουδεμία σχέση θα έχει με το «Νοσοκομείο» και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, 

επιδόματα, εισφορές κ.λ.π. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον «Ανάδοχο». 

3) Το service και τα αναλώσιμα, πέραν των αναφερομένων θα βαρύνουν τον μειοδότη, ο οποίος θα 

έχει και την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του οργάνου δωρεάν, στο χώρο των 

εργαστηρίων του Νοσοκομείου.  

4)Ο «Ανάδοχος»  υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει στο εργαστήριο προς χρήση, 
για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί, τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για τις ζητούμενες εξετάσεις, και να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό στη χρήση 
του. 

5)Οικοδομικές ή άλλες τεχνικής φύσεως μικρής κλίμακας εργασίες που πιθανόν θα απαιτηθούν 
για την τοποθέτηση του εξοπλισμού κάθε κατηγορίας, θα βαρύνουν αντίστοιχα τον Ανάδοχο. 

7)Ο «Ανάδοχος» δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και 
απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης μετά των παρεπομένων 
αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση αντικειμένου, 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 

 
 

8) Τα όργανα θα προσφέρονται πλήρη και έτοιμα για λειτουργία και συνοδεύονται από σύστημα 

αδιάλειπτης λειτουργίας UPS. 

9) Οι αναλυτές θα παραδοθούν εντός 30 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση μας. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στην προσφερόμενη τιμή μονάδας  συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά: 
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• η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και η υποχρέωση αντικατάστασής 

του σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 

• η εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του εργαστηρίου, 

• η αναβάθμιση του λογισμικού του εξοπλισμού και η σύνδεση τους με το 

πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 

• την πλήρη συντήρηση για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης 

• το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών, 

• ο απαιτούμενος εσωτερικός έλεγχος της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων. 

• Κάθε αναλυτής θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές που τίθενται. 

• Τα παραχωρούμενα συστήματα θα συντηρούνται και θα υποστηρίζονται 

επιστημονικώς και τεχνικώς από τον Ανάδοχο άνευ οικονομικής επιβάρυνσης 

του Νοσοκομείου. 

• Το σύστημα να συνδεθεί με το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου 

(LIS), δαπάνη του προμηθευτή.  

• ΝΑ διαθέτει σταθεροποιητή τάσης UPS  

 

• Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO/CE MARK τόσο της 

εταιρείας, όσο και του κατασκευαστικού οίκου των υπό προμήθεια 

ζητούμενων ειδών του διαγωνισμού, καθώς και σήμανσης CE του 

προσφερόμενου προϊόντος που να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

κανονισμούς ασφαλείας των Ιατρικών μηχ/των.   

• Επίσης, απαραίτητη είναι η κατάθεση δείγματος 

• Η διάρκεια ζωής των παραγγελόμενων αντιδραστηρίων να είναι κατ’ελάχιστον 

8μηνος.  

 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστήματος Αιμοκαλλιεργειών 

και Καλλιέργειας άλλων Βιολογικών Υγρών 

 

 

1. Το σύστημα να είναι πλήρες και πλήρως αυτοματοποιημένο. 

2. Να περιλαμβάνει διπλό θάλαμο επώασης και ανάγνωσης φιαλών συνολικής 

χωρητικότητας 120 φιαλών (με δυνατότητα αμέσου επέκτασης), σαρωτή γραμμωτού 

κώδικα (barcode scanner) για την ασφαλή διαχείριση των δειγμάτων, οθόνη αφής 

(touch screen), ηχεία, εκτυπωτή και σταθεροποιητή τάσης (UPS). 

3. Να έχει ως αρχή μεθόδου της χρωματομετρική για την παρακολούθηση της παρουσίας 

και της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

4. Να δέχεται ως δείγμα αίμα και άλλα βιολογικά υγρά. 
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5. Να επιτρέπει την εισαγωγή νέας φιάλης ανά πάσα στιγμή, χωρίς υστέρηση στην 

ευαισθησία του συστήματος. 

6. Να μην απαιτούνται άλλοι χειρισμοί του δείγματος (έως την έκδοση του 

αποτελέσματος) μετά την τοποθέτηση της φιάλης στο σύστημα. 

7. Η επώαση και η ανάδευση των φιαλών να είναι συνεχής και η ανάγνωση αυτών (των 

καλλιεργειών) να γίνεται αυτόματα ανά 10΄. 

8. Να διαθέτει οπτική και ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση ανίχνευσης θετικού 

δείγματος. 

9. Να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της συνολικής κατάστασης εντός των θαλάμων 

επώασης ανά πάσα στιγμή. 

10. Να παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης (μέσω modem) επέμβασης / 

υποστήριξης. 

11. Να πραγματοποιεί αυτόματο, παράλληλα με τις μετρήσεις, ποιοτικό έλεγχο των θέσεων 

καλλιέργειας και της κατάστασης του συστήματος. 

12. Να διαθέτει ευανάγνωστες ενδείξεις στις θέσεις επώασης, συνδεδεμένες με τα 

επιλεγόμενα πρωτόκολλα.  

13. Το λογισμικό του συστήματος να είναι απλό και φιλικό στο χρήστη, με δυνατότητα 

εισαγωγής και στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων των ασθενών και των δειγμάτων. 

14. Το περιεχόμενο των φιαλών να εξασφαλίζει την δέσμευση υπαρχόντων αντιβιοτικών 

στο αίμα και σε άλλα βιολογικά υγρά, και να συνίσταται από συνδυασμό πεπτονών / 

βιολογικών εκχυλίσματων, αντιπηκτικού παράγοντα, βιταμινών και αμινοξέων, πηγών 

άνθρακα, ιχνοστοιχείων, καθώς και άλλων σύνθετων υποστρώματων αμινοξέων / 

υδατανθράκων και προσροφητικών πολυμερών σφαιριδίων. 

15. Οι φιάλες να δίνουν την δυνατότητα προσαρμογής του περιεχομένου θρεπτικού 

υλικού σε περιπτώσεις ειδικών απαιτήσεων απόδοσης. 

16. Οι φιάλες για καλλιέργεια δειγμάτων μεγάλων όγκων (ενηλίκων) να επιτρέπουν 

καλλιέργειες με όγκο δείγματος έως 10 ml και οι φιάλες για καλλιέργεια δειγμάτων 

μικρών όγκων (παίδων) να επιτρέπουν καλλιέργειες με εύρος όγκου δείγματος 

από 0,1 έως 4 ml.  

17. Οι φιάλες να δίνουν τη δυνατότητα οπτικής εκτίμησης από τον χρήστη. 

18. Να είναι κατάλληλο για την επώαση και ταυτοποίηση όλων των ζητουμένων 

τύπων φιαλών (αίματος), καθώς και φιάλες βιολογικών υγρών. 

19. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη χρωματικής κωδικοποίησης των φιαλών.  

20. Να καλύπτει όλα τα ζητούμενα φιαλίδια (ενηλίκων καθώς και παιδιατρικά με ρητίνες για 

την αδρανοποίηση των αντιβιοτικών, με επιλεκτικό υλικό για ταχεία αναζήτηση 

Μυκήτων, για Μυκοβακτηρίδια στο αίμα, ενηλίκων με παράγοντα λύσης, φιαλίδια 
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ενηλίκων για αερόβια μικρόβια χωρίς παράγοντα δέσμευσης, φιαλίδια ενηλίκων για 

αναερόβια μικρόβια χωρίς παράγοντα δέσμευσης. 

 

 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Ποσότητες Φιαλών Αιμοκαλλιεργειών 

 

 

Α/Α Περιγραφή Είδους 

1 Φιάλη (ενηλίκων) για χρήση σε ποιοτικές διαδικασίες ανάκτησης και ανίχνευσης 
αερόβιων και δυνητικώς αναερόβιων μικροοργανισμών (βακτηρίων και ζυμομυκήτων) 
με ρητίνες 

2 Φιάλη (ενηλίκων) για χρήση σε ποιοτικές διαδικασίες ανάκτησης και ανίχνευσης 
αναερόβιων και δυνητικώς αναερόβιων μικροοργανισμών (βακτηρίων και 
ζυμομυκήτων) με ρητίνες 

3 Φιάλη (παίδων) για χρήση σε ποιοτικές διαδικασίες ανάκτησης και ανίχνευσης 
αερόβιων και δυνητικώς αναερόβιων μικροοργανισμών (βακτηρίων και ζυμομυκήτων) 
σε μικρή ποσότητα δείγματος (0,5 ml ή λιγότερο) με ρητίνες. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα 

απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Επιπλέον θα φέρουν 

σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον τίτλο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα 

πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. Οι προσφορές θα 

υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται υποφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, υποφάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και υποφάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Υποχρεωτικά σε δύο αντίγραφα τόσο οι τεχνικές όσο και οι οικονομικές. 

 

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει 
των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, όπως και τα 
λοιπά έγγραφα που περιγράφονται και σχετίζονται με την καταλληλότητα του οικονομικού 
φορέα. 
 
Επίσης με την υποβολή της προσφοράς σας να μας προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 
43 του Ν.4506/2019)  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 
του Ν.4605/2019) 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 
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Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Δ) 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 (πχ 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 νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 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. 

Ε) 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 εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

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 
εταιρία 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. 

ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

• Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι 

έλαβαν γνώση των όρων της Πρόσκλησης αυτής και τους αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα και με την υποβολή της προσφοράς. 

• Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες 

κρατήσεις. 

• Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο  με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων. 

• Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής 

  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η  21/09/2022, ημέρα   
Τετάρτη 
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 και ώρα  13:30 πμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου 
Λευκάδας.Η αποσφράγιση της Διαγωνιστικής διαδικασίας θα 
πραγματοποιηθεί στις 22-09-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00μ.μ 

 
Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται 
σε ισχύ όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να 
προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει. 
 
Πληροφορίες για την ανωτέρω υπηρεσία μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία 
μας κ.Φουντάνα Ελένη τηλ: 2645360307, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και από το 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές 
αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθ. πρωτ. (ΑΔΑΜ: 22REQ011165307).  
 
 
                                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ          
 
 
 
 
 
                                                                                                                  ΜΠΑΚΑΒΟΣ Ι.            
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