
 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την µε απ’ ευθείας ανάθεση 
προµήθεια «χρωστικών αιµατολογικών εξετάσεων, ταινιών ούρων και υλικών 
κυτταρολογικού εργαστηρίου» (CPV: 33696500-0) για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Ιατρείων. 

Όλα τα υλικά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητα για την 
εύρυθµη λειτουργία των εργαστηρίων των ∆ηµοτικών Ιατρείων του ∆ήµου Αθηναίων. 
 
Προϋπολογισµός: Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 1999,50 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και θα χρηµατοδοτηθεί από τον κωδικό 
προϋπολογισµού µε Κ.Α. 6631.008 Φ15 ∆85.  
 
Κριτήριο Κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής απόψεως προσφορά, βάσει τιµής (χαµηλότερη προσφορά) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, µε προσφορά κατά άρθρο. 
 
Χρόνος και τόπος εκτέλεσης: Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την έγγραφη παραγγελία της Υπηρεσίας και ως τόπος 
παράδοσης, η αποθήκη των ∆ηµοτικών Ιατρείων στο 2ο ∆ηµοτικό Ιατρείο, Φανοσθένους 
και Φρειδερίκου Σµιθ (Ν. Κόσµος). 
 
Προσόντα για την ανάδειξη Αναδόχου- Προµηθευτή:   
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 
επιµελητήριο όπου θα βεβαιώνεται το σχετικό αντικείµενο οικονοµικής δραστηριότητας.. 
 
Υποχρεώσεις Προµηθευτή:  
Όλα τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό 
ελέγχου, όπου τούτο προβλέπεται, και να φέρουν το σήµα CE. Να έχουν την κατάλληλη 
συσκευασία η οποία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής. 
Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ηµεροµηνία 
παράδοσης τους να µην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής 
τους. 
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Ταχ. ∆/νση : Σόλωνος 78  
Ταχ. Κώδικας : 106 80  
Πληροφορίες : Κα Σπυριδάκη  
Τηλέφωνο : 210-3626396  
Φαξ : 210-3626869  
    

 
  



 
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του ενώ έχουν 
τηρηθεί οι προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, 
υποχρεούται ο προµηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας. 
Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 
αφορούν τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης µετά την πρώτη 
αποσφράγιση της πρωτοταγούς συσκευασίας 
 
Η οριστική παραλαβή των ειδών θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, 
σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 
 
 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ            Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

Ευαγγελία Σπυριδάκη                        Ανδριάνα Καρούσου                  Αλέξανδρος Θεοφανόπουλος 


