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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &      Αθήνα  07-04-2011 
ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      Αρ. ∆ιακήρυξης Νο 7/2011 
            Ε.Τ.Α.Α.      Αρ. Πρωτ. 58623 / 08-04-2011 
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ      Α.∆.Α. 4ΑΓΨΟΡΕ1-Α 
ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 106 80               
ΤΗΛ.: 210 3660900               
FAX :   2103619433  
Πληροφ.: Ανδρεοπούλου Μαρία: 2103660905  

      Ραζής Ζήσιµος: 2105217312  
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2011 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ 60.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ» 

ΤΟΠΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΤΑΑ – ΤΥ∆Α 
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34,  
Τ.Κ.10680, ΑΘΗΝΑ 

1ος ΟΡΟΦΟΣ – ΤΜ. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 

∆ΕΥΤΕΡΑ  
9η ΜΑΪΟΥ 2011 
ΩΡΑ 12:00 

∆ΕΥΤΕΡΑ  
9η ΜΑΪΟΥ 2011 
ΩΡΑ 12:00 

 
Το ΕΤΑΑ, έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/01.02.1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 
199/Α/28.09.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

 
3. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆) (ΦΕΚ 

150/Α/2007). 
 
4. Τις διατάξεις του Π.∆.60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16.03.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε 
µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.  

5. Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.09.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δηµόσιων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
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Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 
(L335)».  

6. Τις διατάξεις του Π.∆.166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/05.06.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

7. Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και 
Ευθύνη» 

8. Τις διατάξεις του Π.∆.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

9. Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του παρόντος 
διαγωνισµού. 

10. Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/2010 του Υπουργείου Οικονοµικών περί αυξήσεως 
των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του ν.2362/95. 

11. Την απόφαση Π1/3797 (Φ.Ε.Κ. 1686/Β/23.08.2007) της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά 
στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών. 

12. Την µε αρ. 115/17-01-2011, θέµα 24ο Απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. 

13. Την µε αρ.208 και µε ηµεροµηνία 02-03-2011 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών, µε αρ. καταχώρησης 208 στο βιβλίο 
εγκρίσεως και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 
Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ 60.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ» 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Τα είδη όπως αυτά αναγράφονται στο επισυναπτόµενο παράρτηµα Α της παρούσας 
διακήρυξης, για χρονική διάρκεια ενός έτους.  
Κατάθεση δειγµάτων από Προµηθευτή :  ΝΑΙ. 

 
2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους σε χωριστούς σφραγισµένους 
φακέλους οι οποίοι θα περιέχουν την τεχνική και την οικονοµική προσφορά, οι οποίες 
πρέπει να έχουν ισχύ 120 ηµέρες. 
Η τεχνική προσφορά θα περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα : 

o Περιγραφή των υλικών 
o Χρόνος παράδοσης 
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o Περαιτέρω πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιµες για τη διεξαγωγή της 
προµήθειας 

Η οικονοµική προσφορά θα βρίσκεται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, θα είναι 
διατυπωµένη σε ευρώ και θα αναφέρεται χωριστά ο ΦΠΑ  
∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι να είναι δυνατόν 
να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήνουν ίχνη. 
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µην έχουν ξέσµατα, 
σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα, ενώ η αρµόδια επιτροπή πρέπει  κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 
τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. 
Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρµόδιας επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 
Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της 
µετά την κατάθεσή της. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για εκατόν είκοσι ηµέρες 
(120) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού αυτού. 
Προσφορές γίνονται δεκτές και για µέρος µόνο των ζητούµενων ειδών ενώ η 
κατακύρωση του διαγωνισµού αυτού θα γίνει ανά ζητούµενο είδος µε κριτήριο τη 
χαµηλότερη τιµή και ενδεχοµένως σε περισσότερους του ενός Αναδόχους. 
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να καταθέσουν δείγµατα  τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά 
την αξιολόγηση των προσφορών. 
Επίσης θα πρέπει να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία ο 
διαγωνιζόµενος να δηλώνει ότι: 
1) Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορά τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης   αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει εισφορές κυρίας 
και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις. 
2) ∆εν τελεί σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού αυτού. 
3) Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόµους, τους σχετικούς µε την εργασία (Εργατική 
Νοµοθεσία). 
4) Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 
 
Οι προσφερόµενες τιµές των ειδών της Προµήθειας που περιλαµβάνονται στο 
Παρατηρητήριο τιµών (άρθρο 10 Ν.3580/2007) δεν µπορεί να είναι ανώτερες από τις 
τιµές του ως άνω Παρατηρητηρίου όπως αυτές καταγράφηκαν κατά την τελευταία ηµέρα 
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
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Η δαπάνη για την προµήθεια των ειδών του παραρτήµατος Α της παρούσας διακήρυξης 
βαρύνουν τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.  
 

3. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η χρονική ισχύς της σύµβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες από της υπογραφή 
της, µε δικαίωµα του Ταµείου να παρατείνει το χρόνο αυτό για δύο (2) ακόµη µήνες 
µονοµερώς, ύστερα από έγγραφη ανακοίνωση προς τον προµηθευτή. Σε περίπτωση µη 
ολοκληρώσεως του επόµενου διαγωνισµού εντός του διµήνου το ∆.Σ. του Ταµείου µε 
σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή, δύναται να παρατείνει την σύµβαση για δώδεκα (12) 
µήνες.   
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα πρέπει να είναι εντός 3 (τριών) ηµερών από την 
ηµέρα παραγγελίας. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης που θα δηλώνεται στην 
προσφορά αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς 
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω είδη δεν παραδοθούν έγκαιρα (3 ηµέρες από την 
παραγγελία) ή και αν παραδοθούν, δεν είναι σύµφωνα µε τα αιτούµενα και αν η 
αντικατάστασή τους δεν γίνει µέσα σε τρεις ηµέρες, η προµήθεια των ειδών γίνεται από 
το ελεύθερο εµπόριο. Στη περίπτωση αυτή η επιπλέον διαφορά τιµής που πιθανόν 
υπάρχει, βαρύνει καθ΄ ολοκληρία τον προµηθευτή και καταπίπτει υπέρ του Ταµείου σαν 
ποινική ρήτρα, το χρηµατικό ποσό των 100,00€, κατά περίπτωση, ενώ σε περίπτωση 
υποτροπής καταπίπτει µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ανάθεσης προµήθειας. 
 

4. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κατά την πληρωµή του ο προµηθευτής υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις. 
 1) 3% ΜΤΠΥ  
 2) 2,4 % χαρτόσηµο επί ΜΤΠΥ 
 3) Φόρος 4% 
 4) Ο ΦΠΑ καταβάλλεται από τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. 
   

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μετά την κατακύρωση της προµήθειας, ο υποψήφιος καλείται να προσέλθει και να 
υπογράψει τη σύµβαση προµήθειας σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την 
πρόσκληση, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης και νόµιµα 
λειτουργούσας στην Ελλάδα Τράπεζας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης 
προµήθειας ποσού 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Αν περάσει η 
προθεσµία των 10 ηµερών, χωρίς ο προµηθευτής/ανάδοχος να παρουσιαστεί για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το ∆.Σ. του 
Ταµείου. Στην προκειµένη περίπτωση µπορεί να αποφασιστεί η ανάθεση της 
προµήθειας στον επόµενο επιλεγέντα ή η επανάληψη του διαγωνισµού. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΤΑΑ 

 
 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  
 

CRP 

Latex για ποιοτικό έλεγχο. Να δίνει αποτέλεσµα  
σε χρονική διάρκεια 3 λεπτών. Να αποθηκεύεται 
εντός ψυγείου 2-8 βαθµούς Κελσίου. Να περιέχει    
θετικό & αρνητικό κοντρόλ. Να έχει ευαισθησία και 
ακρίβεια άνω του 95%.   

 
 
Test  

 
 

1.200 

2.  
RA TEST 

Latex για ποιοτικό έλεγχο. Να δίνει αποτέλεσµα  
σε χρονική διάρκεια 3 λεπτών. Να αποθηκεύεται 
εντός ψυγείου 2-8 βαθµούς Κελσίου. Να περιέχει    
θετικό & αρνητικό κοντρόλ. Να έχει ευαισθησία και 
ακρίβεια κοντά στο 100%.   

 
Test 

 
500 

3.  
ASTO 

Latex για ποιοτικό έλεγχο. Να δίνει αποτέλεσµα  
σε χρονική διάρκεια 3 λεπτών. Να αποθηκεύεται 
εντός ψυγείου 2-8 βαθµούς Κελσίου. Να περιέχει    
θετικό & αρνητικό κοντρόλ. Να έχει ευαισθησία και 
ακρίβεια κοντά στο 100%.   

 
Test 

 
500 

4.  
MONO TEST 

Latex για ποιοτικό έλεγχο. Να δίνει αποτέλεσµα  
σε χρονική διάρκεια 2 λεπτών. Να αποθηκεύεται 
εντός ψυγείου 2-8 βαθµούς Κελσίου. Να περιέχει    
θετικό & αρνητικό κοντρόλ. Να έχει ευαισθησία και 
ακρίβεια της τάξεως   του 98%. 

 
Test 

 
150 

 

5. LE TEST Latex για ποιοτικό έλεγχο. Να δίνει αποτέλεσµα  
σε χρονική διάρκεια 3 λεπτών. Να αποθηκεύεται 
εντός ψυγείου 2-8 βαθµούς Κελσίου. Να περιέχει    
θετικό & αρνητικό κοντρόλ. Να έχει ευαισθησία και 
ακρίβεια κοντά στο 100%. 

 
Test 

 
50 

6. VDRL Latex για ποιοτικό έλεγχο.(προσδιορισµός VDRL 
αντιγόνων σε ανθρώπινο όρο)    Να δίνει 
αποτέλεσµα  σε χρονική διάρκεια 1 λεπτού. Να 
αποθηκεύεται εντός ψυγείου 2-8 βαθµούς Κελσίου. 
Να περιέχει    θετικό & αρνητικό κοντρόλ. Να έχει 
ευαισθησία  άνω του  85% σε πρωτεύουσα µορφή 
σύφιλης, 100% σε δευτερεύουσα µορφή σύφιλης 
µε εξειδίκευση άνω του  95%     

 
 
Test 

 
 

500 

7. WIDAL 
 

S-typhi-H 
S-typhi-O 

S-paratyphi-AO  

Latex για ποιοτικό έλεγχο. Να δίνει αποτέλεσµα  
σε χρονική διάρκεια 2 λεπτών. Να αποθηκεύεται 
εντός ψυγείου 2-8 βαθµούς Κελσίου. Να έχουν 
ευαισθησία και ακρίβεια κοντά στο 100%. Να 
έχουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ηµεροµηνία 

 
 
 
Test 

 
50 
50 
50 
50 
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S-paratyphi-AH 
S-paratyphi-BO  
S-paratyphi-BH 

 

λήξεως. Θα εκτιµηθεί θετικά  οι συσκευασίες να 
έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα τεµάχια test.    

50 
50 
 

8. WRIGHT 
(Brucella  
Adortus )      

Latex για ποιοτικό έλεγχο. Να δίνει αποτέλεσµα  
σε χρονική διάρκεια 2 λεπτών. Να αποθηκεύεται 
εντός ψυγείου 2-8 βαθµούς Κελσίου. Να έχουν 
ευαισθησία και ακρίβεια κοντά στο 100%. Να 
έχουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ηµεροµηνία 
λήξεως. Θα εκτιµηθεί θετικά  οι συσκευασίες να 
έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα τεµάχια test 

 
 
Test 

 
 

50 
 

9. Οµάδα Anti A 
Οµάδα Anti Β 
Οµάδα Anti D 
 

Latex. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιµα προς 
χρήση.Να δίνουν αποτέλεσµα εντός 2 λεπτών .Να 
έχουν ευαισθησία και ειδικότητα κοντά στο 100%. 
Η προσφερόµενη τιµή να είναι ενιαία και για τα 3 
αντιδραστήρια .  

 
Test 

300 
300 
300 

10. HBς Ag   Μόνο σε πλακέτες. Ανοσοχρωµατογραφική 
µέθοδος για την ανίχνευση αντιγόνων  HBς Ag σε 
ανθρώπινο ορό  ή  πλάσµα. Να δίνει αποτέλεσµα 
σε χρονική διάρκεια 15-20 λεπτών. Να έχει 
ευαισθησία και ακρίβεια κοντά στο 100%. 
Να ανιχνεύει τους 10 υπότυπους του  HBς Ag .  

 
Test 

 
600 

11. Χρόνος 
Προθροµβίνης  
(PT)  

Ανθρώπινη Θροµβοπλαστίνη µε ΙSΙ από 1 έως 1.1 Test  
2.600 

12. Χρόνος 
Μερικής  
Προθροµβίνης  
α (ΡTΤ) 

  
Test 

 
250 

13. CaCl 
0.025mol  

 Test 250 

14. Control 
Φυσιολογικό 
για ΡΤ aP.T.T 
και ινωδογόνο  

  
Test 

 
250 

15. Control 
Παθολογικό για 
ΡΤ a.P.T.T και 
ινωδογόνο 

  
Test 

 
250 

16. Αναλώσιµα-
κυβέττες µε 
µαγνητόκια 
ανάδευσης  

  
Τεµ. 
 

 
3.200 

17 Εκτυπωτικό 
Χαρτί 

 Τεµ.  
10 
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18. Ινωδογόνο Να γίνεται µε την µέθοδο του CLAUSS. Να γίνεται 
και χρήση αναραίωτου   δείγµατος  

test. 250 

 Επιπλέον Τεχνικοί Όροι. Τα αντιδραστήρια των Α/Α από 11-18 που θα προσφερθούν , θα 
πρέπει να είναι συµβατά µε το µηχάνηµα BFT II  DADE  BEHRING  του Εργαστηρίου.     

19. (Αιµατούχο Άγαρ –
Mac-conkey Άγαρ) 

Ενιαίο ∆ιχοτοµηµένο τρυβλίο, σε 
συσκευασία των 10 τεµαχίων µε µεγάλη 
ηµεροµηνία λήξεως .  

 
Τεµ. 

 
3.000 

20.  
Τρυβλία  
Ευαισθησίας  

MUELLER HINTON (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ) 
Τετράγωνο τρυβλίο σε συσκευασία των 5 
τεµαχίων µε µεγάλη ηµεροµηνία λήξεως . 

 
Τεµ. 

 
1.200 

21. Θρεπτικός Ζωµός  
NYTRIENT BROTH 

Θρεπτικός ζωµός σε σωληνάρια σε 
συσκευασία  40Χ 10ml µε µεγάλη 
ηµεροµηνία λήξεως.  

 
Τεµ. 

1.200 

22. Χλαµύδια για Άνδρες 
& Γυναίκες  

Ταχεία µέθοδος  ανοσοχρωµατογραφίας . 
Τα kit να έχουν µεγάλη ηµεροµηνία λήξεως. 
Να διαθέτουν  εσωτερικό θετικό κοντρόλ , 
τα Kit  να περιλαµβάνουν  ότι χρειάζεται για 
να τρέξει η εξέταση (Αντιδραστήρια, 
πλακίδια, σωληνάρια στυλεούς ) , οι στυλεοί 
να είναι τύπου DARCON . Η διαδικασία να 
είναι απλή και σύντοµη. Να έχουν  
εσωτερικό control  για την αξιοπιστία της 
εξέτασης . Το αποτέλεσµα να διαβάζεται σε 
maximum χρόνο 15 min,  να έχει 
ευαισθησία και ειδικότητα > 95%. Να 
υπάρχει ειδική υποδοχή για το δείγµα πάνω 
στο πλακίδιο εξετάσεων.   

Τεµ. 800 

23. Μυκόπλασµα  
Ουρεόπλασµα 
(Κολπικού) 

Ηµιποσοτικός προσδιορισµός σε 
συσκευασίες Monotest για την ταυτοποίηση 
ουρογεννητικών µυκοπλασµάτων 
(Μycoplasma hominis ureaplasma 
Urealicticum)  

Τεµ. 800 

24.  
Test Κυήσεως   

Η ευαισθησία της µεθόδου να είναι 
µικρότερη των 25 Mlu/ml hCG για ποιοτικό 
έλεγχο. 
Ανοσοχρωµατογραφική µέθοδος. Να δίνει 
αποτελέσµατα σε χρονική διάρκεια 5-10 
λεπτά . Να έχει ευαισθησία και ακρίβεια 
κοντά στο 100%    

Τεµ. 30 

25. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
CLINDAMYCIN 

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

26. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
NITROFURANTOIN 

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

27. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  ∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να Τεµ. 1.200 
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TRIMETHOPRIM  
SULFAMETHOXAZOL
E 

µπαίνουν σε DISPENCER.   

28. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
AMIKACIN  

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

29. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
CEFUROXIME 

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

30. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
GENTAMYCIN 

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

31. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
CEFAMANDOLE   
 

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

32. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
CEFPROZIL 

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

33. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
TETRACYCLINE  

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

34. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
DOXYCYCLINE 

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

35. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
CEFALEXIN  

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

36. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
AMOXYCILLIN + 
CLAVULACID ACID  

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

37. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
AMOXYCILLIN 

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

38. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
AMPICILLIN  

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

39. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
CECLOR 

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

40. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
NORFLOXACIN  

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

41. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
TABRIN  

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

42. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
ERYTHROMYCINE 

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

43. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
CIPROFLOXACIN  

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

44. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
CEFOXITIN 

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

45. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
NETILMICIN 

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

46. ∆ίσκοι Ευαισθησίας  
BRIKLIN  

∆ιαµέτρου 10mm µε ειδική υποδοχή για να 
µπαίνουν σε DISPENCER.   

Τεµ. 1.200 

47. Βαβµακοφόροι 
στυλεοί 

Στρογγυλοί να µπαίνουν σε στατώ µε οπή  
διαµέτρου 15 mm . Να έχουν όσο το 

Τεµ. 1.000 
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( σε σωληνάρια) δυνατόν µεγαλύτερη ηµεροµηνία λήξεως .  
48. Κρικοφόροι στυλεοί  

10 µL 
Να προστατεύονται από πλαστική 
συσκευασία 

Τεµ. 5.000 

49. Βαµβακοφόροι 
Στυλεοί  

Χωρίς σωληνάριο σε ατοµική συσκευασία 
(αποστειρωµένοι) 

Τεµ. 2.500 

50. Σωληνάρια RIA µε 
πλαστικό πώµα 

 Τεµ. 1.000 

51. Πιπέττες Pasteur Μιας χρήσεως των 3ml ,όχι σε ατοµική 
συσκευασία  

Τεµ. 1.000 

52. Σωληνάρια Πλαστικά  Μιας χρήσεως. ∆ιαστάσεων Ύψος Χ 
Πλάτος (100χ 13 mm) Να περιέχουν 
ενεργοποιητή πήξεως. 

Τεµ. 11.000 

53. Σωληνάρια Πλαστικά  Μιας χρήσεως .∆ιαστάσεων Ύψος χ Πλάτος  
(100χ 15mm) . Να έχουν ψευδόπατο 

Τεµ. 11.000 

54. Parafilm Σε ρολό  Τεµ. 5 
55. Αντικειµενοφόρες 

Πλάκες  
Ατρόχιστες  Τεµ. 13.000 

56. Καλυπτρίδες  ∆ιαστάσεις 22Χ 22 mm Τεµ. 13.000 
57. Φυσιολογικός ορός  Αµπούλες των 5ml  Τεµ. 2.000 
58. Water for injection Αµπούλες των 5ml Τεµ. 2.000 
59. Σύριγγες των 5 ml Μιας χρήσεως  Τεµ. 5.000 
60. Σύριγγες των 10 ml Μιας χρήσεως  Τεµ. 11.000 
61. Σύριγγες των 20 ml Μιας χρήσεως  Τεµ. 2.000 

 Επιπλέον Τεχνικοί Όροι . Τα υλικά των α/α από 59.έως 61 , να πληρούν τους κάτωθι 
όρους : 

1) οι πλαστικές σύριγγες µιας χρήσης να έχουν αποσπώµενη βελόνα µε προστατευτικό 
κάλυµµα 

2) Οι προδιαγραφές των ανωτέρω συριγγών και βελονών πρέπει να είναι καθ΄όλα 
σύµφωνες µε την υπουργική απόφαση Α6/6404δις/ΦΕΚ 681/ τεύχος Β/8/8-1991 
καθώς και µε τις παρακάτω επιπρόσθετες απαιτήσεις, τις οποίες θέτουν οι παρούσες 
προδιαγραφές, ως προς τις αναγραφόµενες αντίστοίχες παραγράφους. 

3) Επιπλέον όλες οι πλαστικές σύριγγες µιας χρήσης που αναφέρονται στην παρούσα 
διακήρυξη απαιτείται να είναι τύπου Β, δηλ. να διαθέτουν περέµβυσµα σε στεγανό 
κάλυµµα ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα και οµαλή και ελεγχόµενη 
(ρυθµιζόµενη ) παλινδροµική κίνηση του εµβόλου εντός του κυλίνδρου. 

4) Να είναι τριών µερών  , luer slip. 
      5)Σχετικά µε τα υλικά κατασκευής :α) Ο κύλινδρος πρέπει να είναι από πολυπροπυλένιο 

και να      αναγράφονται ευκρινώς διαβαθµίσεις του 0,5 του1, του 1,5 ml κτλ. 
     6) Η αποστείρωση των συριγγών θα γίνεται µε τη µέθοδο ακτινοβολίας  γ ή άλλης 

µεθόδου αποστείρωσης . 
    7) Η ατοµική συσκευασία των συριγγών πρέπει να πληρεί  τις προδιαγραφές της 
υπουργικής απόφασης και επιπρόσθετα να αποτελείται από χαρτί και πλαστικό φιλµ, που 
να αποκολλάται εύκολα χωρίς να σκίζεται.      

8) Σε κάθε  ατοµική συσκευασία πρέπει να αναγράφονται όλες οι απαιτούµενες από τη 
Νοµοθεσία επισηµάνσεις (ηµ. Λήξεως κτλ) στην Ελληνική Γλώσσα απαραιτήτως, χωρίς να  
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ενδιαφέρει να  παρέχονται ταυτόχρονα και σε άλλη γλώσσα.     
9) Το εργοστάσιο παραγωγής πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9000. Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά µε την προσφορά. 
10) Τα ανωτέρω είδη να φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/42/ΕΟΚ.    

62. ΤΚΕ  Σετ κλειστού συστήµατος µε κεραίες  Τεµ. 12.000 
63. Σωληνάρια Ούρων Πλαστικά κωνικά σωληνάρια των 10ml   Τεµ. 11.000 
64. Ρύγχη Πιπεττών 

(Κίτρινα) 
Χωρητικότητας 0,1  ml  Τεµ. 5.000 

65. Ρύγχη Πιπεττών 
(Μπλέ) 

Χωρητικότητας 1  ml  Τεµ. 11.000 

66. Μεθυλική Αλκοολή    Λίτρ
ο 

2 

67. Χρωστική GIEMSA  Λίτρ
ο 

2 

68. D(+)-Glucose 
(Dextrose) 

Για καµπύλες σακχάρου Kgr 20 

69 Σωληνάρια 
Προθροµβίνης  

Να περιέχουν  υγρό sodium citrate0.25 ml   Τεµ. 3.000 

70. Σωληνάρια µε Πώµα 
για γενική αίµατος   

∆ιαστάσεων Ύψος Χ Πλάτος 75χ 10 mm . 
Να υπάρχει διαγράµµιση στα 3 ml. Να 
περιέχει Κ3  EDTA . Να είναι µε κενό αέρος . 
Το πώµα να είναι µαλακό για να µπορεί να 
το διαπεράσει η βελόνα του αναλυτή . Να 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον 
αναλυτή Beckman COULTER Hmx.    
(επί ποινή απόρριψης)   

 
Τεµ. 

 
11.000 

 

71. Πλαστικά Κεσεδάκια  Μιας χρήσεως διαστάσεων Ύψος Χ 
∆ιάµετρος 70Χ 170 mm  

Τεµ. 1.600 

72. Γάντια  Ελαστικά µιας χρήσεως ,υποαλλεργικά 
µεγέθους medium 

Τεµ 2.000 

73. Γάντια  Ελαστικά µιας χρήσεως ,υποαλλεργικά 
µεγέθους small 

Τεµ. 400 

74. Γάντια  Ελαστικά µιας χρήσεως ,υποαλλεργικά 
µεγέθους Large 

Τεµ. 400 

75. Σκαρφιστήρας 
Αιµοληψίας  

 Τεµ. 100 

76. Πεταλούδες για 
Αιµοληψίες  

21G Τεµ. 50 

77. Πεταλούδες για 
Αιµοληψίες 

19G Τεµ. 50 

78. ∆οχεία Απόρριψης 
Βελόνων   

Πλαστικά µιας χρήσεως µε καπάκι 
χωρητικότητας 5,4 L   

Τεµ. 25 

79. Strips για Αιµοληψίες  Στρογγυλά διαµέτρου 22 mm υποαλλεργικά 
. Το κάλυµµα του strip να χωρίζεται σε 2 
µέρη. 

Τεµ. 11.000 



 11

80. Stick Ούρων  Ταινίες Ούρων 10 παραµέτρων  Τεµ. 11.000 
 Επιπλέον τεχνικοί όροι: Τα υλικά του α/α 80 να πληρούν τους κάτωθι όρους: 

1) Να προσδιορίζουν γλυκόζη, χολερυθρίνη, κετονικά σώµατα, ph, αίµα, πρωτεΐνη, 
ουροχολινογόνο, νιτρώδη, λευκοκύτταρα, και ειδικό βάρος . 

2) Η ανάγνωση να γίνεται µε γυµνό οφθαλµό. 
3) Να µην επηρεάζονται από την θερµοκρασία του περιβάλλοντος , η ανάγνωση των 

αποτελεσµάτων να είναι άµεση και τα αποτελέσµατα να µην αλλοιώνονται. 
4) Οι χρωµατικές διαφορές να είναι ευδιάκριτες και οµοιόµορφες και η απόσταση τους να 

είναι τόση , ώστε να µην επηρεάζονται µεταξύ τους . 
5) Οι χρησιµοποιούµενοι µέθοδοι των αντιδραστηρίων ταινιών να µην επηρεάζονται από 

το Ascorbic Acid. 
6) Να αναφερθούν τα όρια ευαισθησίας κάθε παραµέτρου µε τα ειδικά χαρακτηριστικά 

των µεθόδων. 
7) Να συνοδεύονται µε παραποµπές στην βιβλιογραφία . 
8) Η γλυκόζη να µετριέται   µε τη µέθοδο της υπεροξειδάσης . 
9) Για τα νιτρώδη η αντίδραση να είναι ειδική και να µην αντιδρά µε καµία άλλη ουσία 

που φυσιολογικά απεκκρίνεται στα ούρα .        
10)  Να φαίνονται ευδιάκριτα στις ταινίες τα λευκοκύτταρα. 
11) Η ανάγνωση των ταινιών να είναι ευκρινής (επί ποινή απόρριψης) σε κάθε µια 

παράµετρο ξεχωριστά και σε όλο το εύρος των παθολογικών τιµών.   
 

 
 



 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 7/2011 
 

…………………………€ πλέον του ΦΠΑ 
………………………   € συµπ/νου ΦΠΑ 

 
Το ποσό αυτό δεσµεύτηκε µε την υπ’ αριθµ. 208 και µε ηµεροµηνία 02/03/2011 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών, µε 
αριθµό καταχώρησης 208 στο βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. 

 

Για την προµήθεια:  

«ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΑ» για ένα έτος.  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: από ………………. έως …………………. 
 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: τα γραφεία του ΕΤΑΑ, Μάρνη 22, Τ.Κ.10433, Αθήνα 
 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 
 

1) Ο κ. Αργύριος Ζαφειρόπουλος Πρόεδρος και Νόµιµος εκπρόσωπος του ΕΤΑΑ 

2) Ο κ. …………………εκπρόσωπος της εταιρείας …………………….. 

Ύστερα από πρόχειρο διαγωνισµό  και σύµφωνα µε την υπ’ αρ. …………….. (θέµα …..ο) 
Α∆Σ του Ταµείου που κατακυρώνει την προµήθεια στο δεύτερο από τους 
συµβαλλόµενους, ο πρώτος αναθέτει την προµήθεια των ειδών Νο …….. του 
παραρτήµατος Α στον δεύτερο και αυτός, που στο εξής θα αποκαλείται για συντοµία 
προµηθευτής, την αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα µαζί µε τους όρους της διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙ∆ΟΥΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ κλπ 
 
1)Τα είδη που περιγράφονται στο «Παράρτηµα Α» θα είναι εντελώς όµοια και απόλυτα 
σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στην από ……………… προσφορά του προµηθευτή, και 
τις αιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές και τα δείγµατα που έχουν κατατεθεί, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης αυτής, µαζί µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
των αιτούµενων ειδών. 
2)Σε περίπτωση που τα ανωτέρω είδη δεν παραδοθούν έγκαιρα (3 ηµέρες από την 
παραγγελία) ή και αν παραδοθούν, δεν είναι σύµφωνα µε τα αιτούµενα και αν η 
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αντικατάστασή τους δεν γίνει µέσα σε τρεις ηµέρες, η προµήθεια των ειδών γίνεται από 
το ελεύθερο εµπόριο. Στη περίπτωση αυτή η επί πλέον διαφορά τιµής που πιθανόν 
υπάρχει, βαρύνει καθ΄ ολοκληρία τον προµηθευτή και καταπίπτει υπέρ του Ταµείου σαν 
ποινική ρήτρα, το χρηµατικό ποσό των 100,00€, κατά περίπτωση, ενώ σε περίπτωση 
υποτροπής καταπίπτει µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας. 
3)Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται από τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του 
Ε.Τ.Α.Α. µε χρηµατικό ένταλµα, µετά την παράδοση την ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών και αφού προσκοµισθούν α)Τιµολόγιο, β)Πρωτόκολλο Παραλαβής 
και Βεβαίωση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 
Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προµηθευτή είναι οι εξής: 
1) 3% ΜΤΠΥ 
2) 2,4 % χαρτόσηµο επί ΜΤΠΥ 
3) Φόρος 4% 
4) Ο ΦΠΑ καταβάλλεται από τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.  
5) Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χορηγίας ή εργασίας σε άλλον από τον 
προµηθευτή. 
6) Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στη παρούσα σύµβαση θα ρυθµίζεται βάσει 
των περί δηµοπρασιών του ∆ηµοσίου κειµένων διατάξεων. 
7) Η χρονική ισχύς της σύµβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες, µε δικαίωµα του 
Ταµείου να παρατείνει το χρόνο αυτό για δύο (2) ακόµη µήνες µονοµερώς, ύστερα από 
έγγραφη ανακοίνωση προς τον προµηθευτή. Σε περίπτωση µη ολοκληρώσεως του 
επόµενου διαγωνισµού εντός του διµήνου το ∆.Σ. του Ταµείου µε σύµφωνη γνώµη του 
προµηθευτή, δύναται να παρατείνει την σύµβαση για δώδεκα (12) µήνες.   
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
ΕΙ∆ΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΑΞΙΑ 

 
Ο προµηθευτής θα παραδίδει τα είδη που αναφέρονται στο «Παράρτηµα Α» κατόπιν 
παραγγελίας αυτών από το αρµόδιο Τµήµα του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του 
Ε.Τ.Α.Α.,  τµηµατικά στις αποθήκες του εργαστηρίου για ένα χρόνο ανάλογα µε τις 
ανάγκες του Ταµείου. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική 
δαπάνη που αναγράφεται στο «παράρτηµα Α». 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

   
Η ανάδοχος δια του νοµίµου εκπροσώπου του κατέθεσε την µε αριθµ. …….  εγγυητική 
επιστολή             της ……………… Τράπεζας, ποσού …………………… ευρώ για την 
καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης και των περιπτώσεων ενδεχόµενης 
απόρριψης των παραδοτέων υλικών από την επιτροπή παραλαβής για τους λόγους που 
θα αναφέρονται στο συντασσόµενο από αυτήν πρακτικό παραλαβής υλικών. Η εγγυητική 
αυτή επιστολή θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. µέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των υλικών και µετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων του Ε.Τ.Α.Α. από 
τον προµηθευτή. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι όροι της διακήρυξης και του νόµου. 
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Αναπόσπαστο µέρος και στοιχεία της παρούσας σύµβασης αποτελούν: α) η από ……..           
µε αριθµ. Νο 7/2011 διακήρυξη του διαγωνισµού του Ε.Τ.Α.Α., β) η από …………… 
έγγραφη προσφορά του µειοδότη γ) η µε αριθµ. ………. θέµα ……….. απόφαση του ∆.Σ. 
του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την παρούσα σύµβαση. 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 681 και επόµενα του Α.Κ. καθώς και οι διατάξεις περί προµηθειών και 
εκτελέσεων έργου παρά του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. 
Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας συµβάσεως θα γίνεται και θα 
αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού 
µέσου, ακόµη δε και του όρκου. Για κάθε διαφορά, που τυχόν θα ανέκυπτε, κατά την 
ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας συµβάσεως αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια 
Αθηνών.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.       

 
 
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο αντίγραφα, από τα οποία, αφού 
αναγνώστηκαν και υπογράφτηκαν από τους συµβαλλόµενους, έλαβαν από ένα ο 
καθένας τους.  
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΑ        ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόεδρος ∆.Σ. 

 

 


