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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  4ης   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  & ΘΡΑΚΗΣ 

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ      

         

ΤΜΗΜΑ:         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ:       ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες :    Παναγιωτίδου  Δέσποινα                            

Τηλ. :                  23713/ 50207 

Fax :                   23713/ 50410 

Ε-mail :              gnxpanagdespoina@1157.syzefxis.gov.gr 

                                                  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  αριθμ.  15η/ 7-7-2020 

 

Στην   εταιρεία  «ABBOT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», για συμμετοχή της  στην   «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ  94349, ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ  

ΑΝΑΛΥΤΕΣ»  (CPV 38434500-1),  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  138.731,86€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ. 24%,  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  ΕΝΟΣ (1)  ΕΤΟΥΣ,  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ 

Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32  ΤΟΥ Ν.4412/2016. 

 

 

  Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής έχοντας υπόψη : 

 

1)Τις διατάξεις του Ν.2955/02-11-2001 (ΦΕΚ 256/02-11-2001,τεύχος Α΄) « Προμήθειες Νοσοκομείων και 

λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες Ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2)Τις  διατάξεις του Ν.3329/ Φ.Ε.Κ. 81/Τ.Α΄/ 04-04-2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

και  λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3)Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/Α΄/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις  

4)Το Π.Δ. 80/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 145 / Α / 5-8-2016), «Ανάληψη  υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

5) Τις διατάξεις του  Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/11-7-2014,τεύχος Α΄) άρθρο 47 «Παρατηρητήριο τιμών  (περί 

νομιμότητας δαπανών). 

6)Τις  διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  καθώς και τις λοιπές διατάξεις της 

κείμενης Νομοθεσίας », με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. 

7)Την Απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την  6η/22-6-2020  συνεδρίαση  

του ( θέμα 41ο) ΑΔΑ: 6ΝΒΥ46907Υ-ΙΥ9, σχετικά  με την  έγκριση  Διενέργειας Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης  

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  για την  προμήθεια  «Αντιδραστηρίων & Αναλωσίμων  για Αυτόματους  

Βιοχημικούς και Ανοσολογικούς Αναλυτές» (CPV 38434500-1), προϋπολογιστικής δαπάνης 138.731,86€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα  ενός  (1) έτους, για τις  ανάγκες  του  Γενικού 

Νοσοκομείου Χαλκιδικής, σύμφωνα με το άρθρο 32  του Ν.4412/2016. 

8)Την υπ. αριθμ. πρωτ. 8134/6-7-2020  (ΑΔΑ: ΩΖΝ346907Υ-ΒΕ8) Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης  ποσού  

2.000,00 €, για το οικονομικό έτος 2020  σε βάρος  του  Κ.Α.Ε.  1359.01,  προϋπολογισμού εξόδων του 

Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής,  για την κάλυψη  δαπάνης. 

  

Προσκαλεί 

 

   Την  εταιρεία  «ABBOT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»,  που είναι  η  μειοδότρια  εταιρεία  του  τελευταίου 

διαγωνισμού, όπως υποβάλλει   ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής πύλης, www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., προσφορά, για  την προμήθεια «Αντιδραστηρίων & Αναλωσίμων  για Αυτόματους   

Βιοχημικούς και Ανοσολογικούς  Αναλυτές»,  για τις ανάγκες  του Γ.Ν. Χαλκιδικής, προϋπολογιζόμενης  

Δαπάνης 138.731,86€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Αμέσως Γ.Ν. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Πέμπτη 16-7-2020  

και ώρα 16:00 

μ.μ. 

Παρασκευή 17-7-

2020 και ώρα 11:00 

π.μ. 

 

 

 

Τρόπος υποβολής προσφοράς 

 

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του  

ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία Πέμπτη 16/7/2020 και ώρα 16:00 μ.μ. που ορίζει η 

παρούσα πρόσκληση,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 36  και 37 του Ν. 4412/2016.  

  

Το περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος με 

 την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» &  (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης »,  ο οποίος υποβάλλεται αφού ολοκληρωθεί  η Οικονομική Αξιολόγηση  και 

κατόπιν πρόσκλησης του γραφείου προμηθειών,  για κατάθεση «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».  Με τον 

όρο «(υπο)φάκελος» εννοούμε την κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων  στο σύστημα. 

Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, ηλεκτρονικά μαζί με την 

προσφορά του, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού καθώς και τα δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης που αναφέρονται στην Πρόσκληση, σε μορφή αρχείου .pdf, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω: 

 

1. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την  οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση 

διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου απορρίπτεται η προσφορά ως απαράδεκτη 

σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας. 

2. Τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση, σε μορφή αρχείου τύπου pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. 

3. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

          Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους, ανεξάρτητους,             

ηλεκτρονικούς (υπό)φακέλους: 

(Υπο) φάκελος «Οικονομική Προσφορά» που περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού 

φορέα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 

σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Χρόνος ισχύος προσφοράς 

Η Προσφορά ισχύει  και δεσμεύει τον συμμετέχοντα  για (120) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την 

επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

Περιεχόμενα υποφακέλων 

     Α)  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο  φάκελος οικονομικής προσφοράς περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 95 του Ν.4412/16. Στην τιμή που θα προκύψει, η οποία θα υπολογίζεται σε ευρώ,  

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 

Β) ΦΑΚΕΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

Ο προσωρινός Προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να 

υποβάλει ηλεκτρονικά εντός δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

 α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης των 

προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος. 

2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών – μελών 

της Ένωσης και στη παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς 

και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα 

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 

4) 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 ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής 

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/EK του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 

6) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για τη 

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, η οποία 
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ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013. 

Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού 

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση της  προσφοράς θα  πραγματοποιηθεί  μετά από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της  προσφοράς, ημέρα  Παρασκευή  17/7/2020 και ώρα 11.00 π.μ. μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση του  (υπό)φακέλου  

          « Οικονομική Προσφορά».  

3. Μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση της  προσφοράς  η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτής μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

των διαδικασιών.   

4. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης του  φακέλου και υποφακέλου της οικονομικής  προσφοράς. Η αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει το αιτιολογημένο πρακτικό Οικονομικής  

αξιολόγησης του  φακέλου  και  υποφακέλου  της  προσφοράς .  

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης της  ηλεκτρονικής  

προσφοράς, την  οποία  κοινοποιεί αμελλητί στον  Προμηθευτή. 

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί  και για τον φάκελο- υποφάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης ». 

 

Αξιολόγηση προσφορών 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής . 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της  προσφοράς  η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτής  μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των 

διαδικασιών της. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και 

τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης του  κατά περίπτωση φακέλου  και υποφακέλου  της προσφοράς. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει το κατά περίπτωση 

πρακτικό  αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων της  προσφοράς.  

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης της  ηλεκτρονικής προσφοράς 

• Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό ενημερώνεται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς του. 

Εγγυήσεις 

i. H  αναθέτουσa  αρχή  ζητά από τον  Προμηθευτή  να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης  

 «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι   5.594,00 €  και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
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όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες. 

Η  εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική εκτέλεση του έργου 

Απόρριψη προσφοράς 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 

1. Προσφορά  που παρουσιάζει απόκλιση από τους  όρους  της  Πρόσκλησης .  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 

3. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 

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

ενταλμάτων πληρωμής από τις   αρμόδιες  Υπηρεσίες του Νοσοκομείου. 

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

τιμολογίου πώλησης από τον  Προμηθευτή. 

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

στο σχετικό άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής 

ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.  

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

καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα α) τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων 

μεταξύ του Νοσοκομείου και του  Προμηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και β) 

στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται 

ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή 

των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο    Προμηθευτής   βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

α) Ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του 

Ν.4013/2011 ως τροποπ. με τον Ν.4412/16). 

β) Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014).  

γ) Ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

δ)  Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. 

ε) Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/17). 

στ) Ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/17). 

ζ) Ποσοστό 2% υπέρ ψυχικής υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των 

προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν.3846/2010). 

η) Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 68 

του Ν.4172/13). 

θ) Ποσοστό 0,02% Υπέρ του Δημοσίου (μόνο σε Συμβάσεις άνω των 60.000,00€  Άρθρο 36/ Ν.4412,παρ.6). 
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Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την  υπηρεσία 

Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση Προμήθειας «Αντιδραστηρίων & 

Αναλωσίμων για Αυτόματους  Βιοχημικούς και Ανοσολογικούς  Αναλυτές» ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν, θα 

επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της  Χαλκιδικής. 

                                                                                                                                                                                          

     

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

 

  

Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 γ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ 13.000 

2 ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ-ΜΒ (ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ) 10.500 

3 α-ΑΜΥΛΑΣΗ  5.000 

4 ΨΕΥΔΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 500 

5 ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ 15.800 

6 ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ 16.000 

7 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 12.000 

8 ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΑΛΑΝΙΝΗΣ 25.000 

9 ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ 25.000 

10 
ΚΑΛΙΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ) 
40.000 

11 
ΝΑΤΡΙΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ) 
40.000 

12 ΑΣΒΕΣΤΙΟ 5.000 

13 ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ 2.000 

14 ΟΥΡΙΑ 30.000 

15 ΓΛΥΚΟΖΗ 40.000 

16 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ 30.000 

17 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 10.000 

18 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 10.000 
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19 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ 5.000 

20 HDL-ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 10.000 

21 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ 6.000 

22 ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 4.500 

23 ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 4.000 

24 ΣΙΔΗΡΟΣ 2.000 

25 ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ 4.300 

26 ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ / ΕΝΥ 500 

27 ΤΡΑΝΣΦΕΡΡΙΝΗ 300 

28 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 300 

29 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 700 

30 
ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ Ο (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) 
800 

31 C- ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ 17.000 

32 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C4 300 

33 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C3 300 

34 ΟΛΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε 600 

35 ΔΙΓΟΞΙΝΗ 400 

36 ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ 1.400 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

 

Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 1.000 

2 ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ 4.000 

3 ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 1.200 

4 ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ 700 

5 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ (CMV) 
600 

6 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

600 
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ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ (CMV) 

7 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG ΕΝΑΝΤΙ 

ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
600 

8 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgΜ ΕΝΑΝΤΙ 

ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
600 

9 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ 2.500 

10 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ 2.000 

11 ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ 1.000 

12 ΘΥΡΟΞΙΝΗ 1.200 

13 ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ 4.000 

14 ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ 800 

15 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 19-9 700 

16 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 15-3 700 

17 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 125 700 

18 ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 1.000 

19 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΑΝΤΙΓΟΝΟ 
1.200 

20 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙ ΙΟΥ ΕΡΥΘΡΑΣ 
600 

21 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙ ΙΟΥ ΕΡΥΘΡΑΣ 
600 

22 
ΟΛΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΓΟΝΟ 
2.000 

23 Α-ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ 700 

24 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ 

ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ 
800 

25 
ΑΝΤΙ-ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
800 

 

                                                     

                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  138. 731,86 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

 

                                                                                          Ο    ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

                                                                                       του  Γ.Ν. Χαλκιδικής  

 

 

 

                                                                            Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ 


