
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την προμήθεια  κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού (στυλεοί, CPV 33141625-
7: Eξοπλισμοί διάγνωσης), για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων και των 
Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υ.Πε., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο των 
έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας, προϋπολογισμού 75.000€.

Η Διοίκηση της 6ης ΥΠ.Ε. έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του  Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α΄/09-02-2007) «Κύρωση 
συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

2. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ και λοιπές 
διατάξεις».

3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
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”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και 

άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου …και λοιπές διατάξεις», Μέρος Γ΄.
8. Τις αριθμ. 42/τ. Α΄/25-02-2020, 55/τ. Α΄/11-03-2020, 64/τ. Α΄/14-03-2020, 68/τ. Α’/20-03-

2020, 75/τ. Α’/30-03-2020, 84/τ. Α΄/13-04-2020, 90/τ. Α΄/01-05-2020 Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

9. Το Ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας-ανάπτυξη των υπηρεσιών 
δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις». 

10.Το Ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού (Α΄42)», β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Α΄55)» και γ) της από 14.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 (A’ 64)» και άλλες διατάξεις».

11.Το Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις»

12.Την αριθμ. πρωτ. οικ. 19012/17-03-2020 ερμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή των 
διατάξεων των Π.Ν.Π. για την αντιμετώπιση της λοίμωξης SARS-Cov-2, αναφορικά με τα 
θέματα δημοσίων συμβάσεων. 

13.Το Π.Δ 80/2016 ( ΦΕΚ 145/ Α’/26.03.2014) « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

14.Την με αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781 τευχ. Β/23-05-2017 ) ΥΑ σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

15. To N. 4693/2020 (ΦΕΚ 116/Α’/17-06-2020), άρθρο δέκατο τρίτο.
16.Το Ν. 4722/2020, Μέρος Γ΄, άρθρο δέκατο.
17.Το Ν. 4728/2020, άρθρο 18.
18.Το Ν. 4764/2020. 
19.Το Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ 48/Α’/31-03-2021), Μέρος Α’, άρθρο 27.
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20.Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 30/Α’/09-03-2021).
21.  Το Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/τ. Α΄/30-06-2021), Μέρος Α΄, άρθρο 41.
22.  Το Ν. 4839/2021 (ΦΕΚ 181/τ. Α΄/02-10-2021), Μέρος Β΄, άρθρο 23.
23.Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ: 66159 (ΦΕΚ 761/ΥΟΔΔ/19-09-2019) απόφαση του Υπουργού Υγείας 

για το διορισμό του Ιωάννη Καρβέλη, ως Διοικητή της 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων 
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

24.Το Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/τ. Α΄/30-06-2021), άρθρο 17 περί παράτασης θητείας του 
Διοικητή της 6ης Υ.Πε. Ιωάννη Καρβέλη.

25.Το από 03-11-2021 πρακτικό της 21ης Συνεδρίασης του ΚεΣΥΠΕ, θέμα 4ο, σχετικά με την 
έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, έγκριση ποσοτήτων, προϋπολογισμών για 
πέντε μήνες και έγκριση χρηματοδότησης των 7 Υγειονομικών Περιφερειών για την επείγουσα 
προμήθεια στυλεών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες.

26.Την αριθμ. πρωτ. 71571/24-11-2021 απόφαση Διοικητή της 6ης Υ.Πε.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού 
υλικού (στυλεοί, CPV 33141625-7: Eξοπλισμοί διάγνωσης), για την κάλυψη των αναγκών των 
Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υ.Πε., με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο των έκτακτων 
μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, 
προϋπολογισμού 75.000€. 

1. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΈΧΟΥΝ :

Α. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι -
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης.-
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ).
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας καθώς και





                                                                                                      

4

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει  διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.

Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της 
προσφοράς.

Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού (στυλεοί, 
CPV 33141625-7: Eξοπλισμοί διάγνωσης), για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων και 
των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υ.Πε.
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο  κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 33141625-7.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρόσκλησης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
της παρούσας. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 60 ημέρες.

Η παράδοση ορίζεται ως εξής:
 το 50% της ποσότητας σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης,
 το 50% της ποσότητας σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης,

Η παράδοση της ποσότητας θα γίνει στο παλαιό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος 
Πατρών. 

Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για μέρος της 
ζητούμενης ποσότητας. Σε περίπτωση που προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής 
ζητούμενης ποσότητας κάθε είδους, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να 
συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους. Η κατακύρωση της προμήθειας θα 
γίνει, ανά είδος, και σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική 
ζητούμενη ποσότητα. 
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Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς βάσει τιμής. 

3. ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
& ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 6ης 

Υ.ΠΕ.
Υπάτης 1 και 

Ν.Ε.Ο. 
Πατρών-

Αθηνών 24
Πάτρα

13-12-2021 
ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 15:00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 6ης 

Υ.ΠΕ.,
TMHMA 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

14-12-2021, 
ημέρα Τρίτη και 

ώρα 09:30

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και τις  13-12-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο 
γραφείο Πρωτοκόλλου της 6ης Υ.ΠΕ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την ορισμένη επιτροπή, στις 14-12-2021, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30.

4. ΧΡΌΝΟς ΚΑΙ ΤΡΌΠΟς ΥΠΟΒΟΛΉς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 

Η προσφορά κατατίθεται μέχρι και τις  13-12-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 σε 
σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της 6ης Υ.ΠΕ. (Υπάτης 1 και Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 24, Τ.Κ. 
26441, Πάτρα), στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (3ος όροφος). Ο φάκελος θα φέρει στην εξωτερική του 
πλευρά τις εξής ενδείξεις:

1. Την λέξη <ΠΡΟΣΦΟΡΑ> με κεφαλαία γράμματα.

2. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.
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3. Τον τίτλο της παρούσας πρόσκλησης.

4. Τον πλήρη τίτλο της  Υπηρεσίας  (ήτοι: 6η Υγειονομική Περιφέρεια 
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας) 

5. Την ημερομηνία-προθεσμία υποβολής των προσφορών. 

6. Τα πλήρη  στοιχεία του υποβολέα.

7. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην 6η Υ.ΠΕ. με οποιονδήποτε τρόπο, θα 
πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 
υπηρεσία ή τη γραμματεία».

5. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΦΑΚΈΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΆς

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί σφραγισμένοι 
φάκελοι:

1. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς 
και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος  με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα 
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

3. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» στον οποίο περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού 
φορέα : α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), β) τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς  ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη σύναψη σύμβασης), γ) σε περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
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τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης  και θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός 
φορέας:

 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 και 74 του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4782/2021, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς 
του Δημοσίου.

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των 

οποίων ο οικονομικός φορέας έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφασης της 

αναθέτουσας αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας πρόσκλησης.

2. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις-Τεχνικές 
Προδιαγραφές» του Παραρτήματος  Α της πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια  και ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο  





                                                                                                      

8

3. Οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα (όπως ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές). 
Επίσης, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι οι οικονομικοί φορείς συμμορφώνονται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

5.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης. 
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της πρόσκλησης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και 
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης. 

5.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ  ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗς

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του ΓΕΜΗ των ως άνω Επιμελητηρίων, 
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έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή εκτός εάν φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα του αρ. 73, παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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 καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείες, γγ) στις περιπτώσεις 
των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

3. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις 
ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 
κατάθεσης λύσης του νομικού εκπροσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών. 

4.  Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

5. Αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την ΑΑΔΕ σχετικά με την εκπλήρωση των 
φορολογικών υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα και πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον 
e-ΕΦΚΑ σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος 
ισχύος, πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
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6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.

7. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, εκτός αν φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει  ότι 
δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει  ότι 
δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει  ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4 γ έως θ του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016, λόγοι αποκλεισμού.

11. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η  μη αναστολής των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα. 

12. Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και 
των μεταβολών του νομικού προσώπου, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 
υποβολή του. 

13. Στις περιπτώσεις οικονομικών φορέων που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ, τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων 





                                                                                                      

11

διοίκησης σε σώμα κτλ ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την δημοσίευση της 
πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους.

       6. ΧΡΌΝΟς ΙΣΧΎΟς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

       7. ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής και 
αξιολόγησης των προσφορών. 
Αποσφραγίζεται  ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών, ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς, ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς και ο φάκελος των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης,  μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά, η τεχνική και 
οικονομική προσφορά, ανά φύλλο. Σε αυτό το στάδιο τα στοιχεία των προσφορών είναι 
προσβάσιμα μόνο στα μέλη της επιτροπής. 

Η επιτροπή προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη συνέχεια 
στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές 
προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά. 

Στη συνέχεια αξιολογούνται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του πρώτου σε κατάταξη μειοδότη, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος)
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Για την αξιολόγηση των ανωτέρω σταδίων , η επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο θα 
επικυρωθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση 
των λοιπών συμμετοχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Οι τελικές τιμές που θα προκύψουν θα αποσταλούν στο ΚΕΣΥΠΕ για έγκριση.

8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗς ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολης της προσφοράς 
β) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 
παρούσα πρόσκληση, 
γ) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή 
εφόσον επιδέχονται , δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα εντός  προκαθορισμένης 
προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με τα άρθρο 102 και 103 του ν. 4412/2016,
ε) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
στ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές, 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης.
ι) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις 
αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά 
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του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 
του Ν. 4412/2016.
ια) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.
ιβ) αν από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. 
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

9. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή της 
εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα δημοσίων συμβάσεων, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια, ή σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως 
και δέκα (10 ημέρες) από την κατάθεση της προσφυγής. 
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν 
κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 
του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
 κοινοποιεί σε όλα τα μέρη της έκθεση απόψεων, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τη 

συνοδεύουν, το αργότερο έως την επόμενη μέρα από την κατάθεσή τους. 
 συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιαδήποτε από τα μέρη το αργότερο εντός 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των 
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή 
την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για 
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την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΉς ΕΚΤΈΛΕΣΗς

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια ισχύος η οποία θα καλύπτει τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, συν τέσσερις (4) επιπλέον μήνες.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 
της επιτροπής της περ. α΄της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

12. ΤΡΌΠΟς ΠΛΗΡΩΜΉς

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 
του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΗΣΗΔΗΣ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 
και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
στ)  ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% επί της καθαρής αξίας
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 6ης Υ.Πε.

14. ΛΟΙΠΟΊ ΌΡΟΙ

1. Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.dypede.gr  στην διαδρομή : Προμήθειες ► Προκηρύξεις και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Υγείας στη διαδρομή: Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Προμήθειες-Συμβάσεις ► Προσκλήσεις για 
απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, μέτρων ατομικής προστασίας και φαρμάκων με σκοπό την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
2. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

http://et.diavgeia.gov.gr/
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια  και ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
3.1. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 
3.2. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού (στυλεοί)
Αποτελούμενο από:
α) Στυλεό με άξονα από αλουμίνιο ή πλαστικό και άκρο(βύσμα) από συνθετικό υλικό (π.χ 
πολυεστέρα ή Dacron).Όχι βαμβακοφόροι στυλεοί. Και στις δύο περιπτώσεις το στέλεχος του 
στυλεού θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει ειδική εγκοπή από τον κατασκευαστή για εύκολη 
κατάτμηση από τον χρήστη, χωρίς την ανάγκη χρήσης οποιουδήποτε κοπτικού μέσου π.χ ψαλίδι, 
κοπίδι, κλπ.
και
β) Αποστειρωμένο συνοδό σωληνάριο που να περιέχει ειδικό υλικό μεταφοράς και συντήρησης 
ιών, είτε σε μορφή εμποτισμένου συνθετικού υφάσματος /σπόγγου, είτε στη μορφή υγρού 
διαλύματος ≥2ml .

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ύπαρξη των παραπάνω προϋποθέσεων (τεχνικά 
φυλλάδια, πρότυπα, πιστοποιητικά κτλ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της 
Τεχνικής Προσφοράς

ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Για το ζητούμενο είδος να κατατεθούν δείγμα επί ποινή απόρριψης. Το δείγμα πρέπει να 
κατατεθεί με την εργοστασιακή του συσκευασία. 

Διευκρινίσεις:
Το δείγμα θα αποσταλεί μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑΤΑ» και θα 
αναγράφονται όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού. 
Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δείγματα κατά το στάδιο της 
τεχνικής αξιολόγησης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ

Συνολική ποσότητα: 100.000 τεμ. 
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