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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

 
Ταχ. Δ/νση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335, Πάτρα. 
Τμήμα Προμηθειών. 
Τηλ.: 2613-601-852.  
Πληροφορίες: Γεωργιάδης Ι.  
                               

                               

 

 

  
                                        

        Πάτρα 1/3/2021 

        Αριθμ. Πρωτ.: 7977 

 

           

          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ‘Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ  «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»,  

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/τΑ΄/25-2-2020), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. 

 
Προμήθεια «Αντιδραστηρίων (CPV 33696500-0) και Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων (CPV 33790000-
4) που απαιτούνται για την διενέργεια χιλίων (1.000) εξετάσεων μοριακής ανίχνευσης του SARS-COV-2 

από το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων του Πανεπιστημίου Πατρών», με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

προϋπολογισμού 22.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.  

 

Έχοντας υπόψη :  

-Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄/45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας  

-Το Ν. 2859/2000 [ΦΕΚ Α΄/248 /7-11-2000] «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

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

-Το Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/2007 (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.  

-Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και 

άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν. 4210/13.  

-Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων … και άλλες διατάξεις».  

-Το Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες 

διατάξεις  

-Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.».  

-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.  

ΑΔΑ: ΨΓ8Β46906Λ-0Δ4





2 
 

-Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

-Το Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».  

-Το Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου …και λοιπές διατάξεις», Μέρος Γ΄.  

-Την υπ’ αριθμ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β΄1781/23-05-2017) ΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

-Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α'/52/01.04.2019), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 

προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 

(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 

15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις» (Α' 52), με το άρθρο 43 του οποίου τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις των Βιβλίων: I 

(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ), ΙΙ 

(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ), IV  

(Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων) & V (Τελικές Διατάξεις) του ν. 4412/2016»  

-Τις υπ’ 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.  

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

υγείας και άλλες διατάξεις».  

-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».  

-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»  

-Το Ν. 4693/2020 «Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιμέρους Σύμβασης 

Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα 

Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση (άρθρο 13).  

-To N. 4722/2020 (ΦΕΚ Α’ 177/15-09-2020) «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και 

διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A   157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων 

ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη 

των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 

καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 

9ης Αυγούστου 2020» (Α   161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».  

-To N. 4728/2020 (ΦΕΚ Α’ 186/29-09-2020) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 

καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις»  
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-Την υπ’ 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.  

-Την υπ’ αριθμ. Γ2γ/32602/06-06-2020 (ΦΕΚ 2199/τ. Β’) Υπουργική Απόφαση περί ορισμού των Υ.Πε. 

ως Κεντρικών Αρχών Αγορών.  

-Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2208/10-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΨΖ469ΗΔΜ-154) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ 

της 6ης Υ.ΠΕ. και του Πανεπιστημίου Πατρών όσον αφορά την ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου 

«Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων».  

-Το από 01-07-2020 πρακτικό της 118ης συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε. όπου εγκρίθηκε η προμήθεια 

αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών του εν λόγω Εργαστηρίου και η δαπάνη τους.  

-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 37839/17-08-2020 έγγραφο διαβίβασης αιτημάτων της 6ης Υ.ΠΕ. προς έγκριση 

από το Κε.Σ.Υ.Πε.  

-Το από 20-08-2020 πρακτικό της 123ης συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε. όπου εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές των αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών του εν λόγω Εργαστηρίου.  

-Τo υπ’ αριθμ. πρωτ. 59666/25-11-2020 έγγραφο διαβίβασης αιτήματος της 6ης Υ.ΠΕ. για συνέχιση της 

αποστολής των δειγμάτων βιολογικού υλικού των μονάδων υγείας της 6ης Υ.ΠΕ, για την μοριακή 

ανίχνευση του SARS-COV-2 στο Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων του 

Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών για το επόμενο δίμηνο (Δεκέμβριος 2020-Ιανουάριος 

2021) λόγω και της άμεσης λήψης των αποτελεσμάτων τους προς έγκριση από το Κε.Σ.Υ.Πε.  

-Το από 01-12-2020 πρακτικό της 135ης συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε. όπου εγκρίθηκε το υπ. αριθμ. 

πρωτ. 59666/25-11-2020 αίτημα της 6ης Υ.ΠΕ.  

-Το από 01-12-2020 πρακτικό της 135ης συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε. όπου εγκρίθηκε το υπ. αριθμ. 

πρωτ. 59666/25-11-2020 αίτημα της 6ης Υ.ΠΕ.  

-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7975/1-3-2021 αίτημα προβλεπομένων αναγκών σε εξετάσεις (αντιδραστήρια & 

αναλώσιμα υλικά) του Εργαστηρίου Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων του Ιατρικού 

Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών από την κα Μουζάκη Αθανασία, Επικεφαλή του Εργαστηρίου.  

-Το από 25-2-2021 e mail της 6ης Υπε σχετικά με αποστολή δειγμάτων PCR COVID 19 στο Εργαστήριο 

του Πανεπιστημίου Πατρών και την αναγκαιότητα να προμηθεύεται ο φορέας τα αντιδραστήρια για 

έλεγχο pcr 

-Το γεγονός ότι συνεχίζει να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του Κορωνοϊού και οι 

υφιστάμενες συνθήκες δημιουργούν την αναγκαιότητα της διενέργειας εξετάσεων ανίχνευσης του ιού 

SARS-COV-2.  

-Το γεγονός ότι η σύμβαση αφορά εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις, οι οποίες αναγκάζουν την 

αναθέτουσα αρχή να πραγματοποιήσει άμεσα την αγορά των αντιδραστηρίων με χρήση συντετμημένων 

προθεσμιών, καθώς η εν λόγω κατάσταση όπως ακριβώς είναι η τρέχουσα κρίση της νόσου COVID 19 

διαθέτει εξαιρετικά επείγοντα και απρόβλεπτο χαρακτήρα 

-Την υπ’ αριθμ. 553/1-3-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ: 6Σ3Ε46906Λ-ΡΔ7).  

-Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘΩΙ46906Λ-ΩΥ5) περί: α) έγκρισης 

σκοπιμότητας της εν λόγω προμήθειας, β) ορισμού της Επιτροπής διενέργειας, γ) ορισμού της 

Επιτροπής παραλαβής.    
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων (CPV 33696500-

0) και Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων (CPV 33790000-4) που απαιτούνται για την 

διενέργεια χιλίων (1.000) εξετάσεων μοριακής ανίχνευσης του SARS-COV-2 από το 

Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων του Πανεπιστημίου Πατρών», με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

προϋπολογισμού 22.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ  (ΑΡΘΡ. 25, Ν.4412/2016):  

Υποψήφιοι ή οικονομικοί φορείς 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  

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.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της 

προσφοράς. 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 «Αντιδραστηρίων (CPV 33696500-0) και 

Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων (CPV 33790000-4)» που απαιτούνται για την διενέργεια 

χιλίων(1.000) εξετάσεων μοριακής ανίχνευσης του SARS-COV-2 από το Εργαστήριο 

Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων του Πανεπιστημίου Πατρών αρμοδιότητας 

της 6ης Υ.ΠE.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων:  

CPV: 33696500-0 Αντιδραστήρια Εργαστηρίων.  

CPV: 33790000-4 Αναλώσιμα Υλικά Εργαστηρίων.  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

(Tests)  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

 

1.000,00 

 

22,00€/ανά εξέταση με Φ.Π.Α  

 

22.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρόσκλησης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α΄ της παρούσας.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 ημέρες.  

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί ως εξής: το 50% της συνολικής ποσότητας θα παραδοθεί 

εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και η υπόλοιπη 

ποσότητα εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής.  

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Γενικό Νοσοκομείο 
Πατρών  

«ο Άγιος Ανδρέας» 

Καλαβρύτων 37 

3-3-2021  

ημέρα Τετάρτη  

και ώρα 12:00μμ  

TMHMA  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

3-3-2021  

ημέρα Τετάρτη  

και ώρα 12:30μ.μ.  

Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και τις 3/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ. στη 

Γραμματεία του Νοσοκομείου, (Πρωτόκολλο).  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, στις 3/3/2021, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ.  

 

 

ΑΔΑ: ΨΓ8Β46906Λ-0Δ4





6 
 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ο φάκελος θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά τις εξής ενδείξεις:  

1. Την λέξη «Προσφορά» με κεφαλαία γράμματα.  

2. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.  

3. Τον τίτλο της παρούσας πρόσκλησης.  

4. Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας  

5. Την ημερομηνία-προθεσμία υποβολής των προσφορών.  

6. Τα πλήρη στοιχεία του υποβολέα.  

7. Εφ’ όσον ο φάκελος αποσταλεί με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την 

ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία».  

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

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, καθώς 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), 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 τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  
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5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

Ν. 1599/1986 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 του Ν. 4412/2016, 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) Φύλλο Συμμόρφωσης των τεχνικών απαιτήσεων 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο όπως 
αποτυπώνεται στο Παράρτημα Α΄ της πρόσκλησης, 

επί ποινή αποκλεισμού. Το εν λόγω έντυπο θα 

πρέπει να υποβληθεί μαζί με τα στοιχεία, τα 
αποδεικτικά έγγραφα και τα δείγματα που 

υποδεικνύουν τις απαντήσεις του υποψήφιου 
αναδόχου και καλύπτει και πληροί όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή. Περιλαμβάνει ιδίως τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 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. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
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Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει δείγματα να σταλούν στο Εργαστήριο 
Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων του 

Πανεπιστημίου Πατρών για τη αξιολόγηση της 
απόδοσης τους κατά το στάδιο της τεχνικής 

αξιολόγησης των προσφορών.  

3) Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι οι οικονομικοί φορείς συμμορφώνονται με τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO 13485 ή και ISO 

9001. Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
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 (CE Mark του 

προσφερόμενου προϊόντος).  

 

5.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

To έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να 

κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
όπως αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Η 

Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το 
αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.  

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ 
ανά μονάδα και μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 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 ευρώ ή που καθορίζεται σχέση 
ευρώ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016.  
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5.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

1.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται, αφενός, η εγγραφή του 

οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας Αρχής με την 
οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του 

Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Επιπλέον το αντίγραφο καταστατικού σύστασης και τυχόν 

τροποποιήσεων αυτού με πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή το Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), περί καταχώρησης του καταστατικού σύστασης και των τυχόν 
τροποποιήσεων αυτού.  

2.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι: α) δεν 
έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση α) για κάποιο από τα αδικήματα του 

αρ. 73 του Ν.4412/2016,  

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας  

γ) δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 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, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

3.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (3μήνου) 

πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, αίτηση για 

υπαγωγή στο καθεστώς εξυγίανσης και περί μη υπαγωγής στο άρθρο 99. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  
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4.      Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου 
(3μήνου) πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με 
το Ν. 4412/2016.  

5.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει τις πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

6.   Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος 

ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του 

στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.  

7.   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.  

8. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του οικονομικού 
φορέα, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη 

σύσταση του προσωρινού Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και το διορισμό 
των εκπροσώπων του.  

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν 

έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,  

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84) (Ν. 4690/30-05-2020 κύρωση: α) της από 

13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 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),σε περίπτωση κωλύματος 

υποβολής της αίτησης έκδοσης απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης 

αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής 

αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, οι προσφέροντες οικονομικοί 

φορείς μπορούν να συμπεριλάβουν, προς αντικατάσταση των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών, ΜΟΝΟ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) ή 

ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), στην οποία θα αναγράφονται τα 

στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι:  
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α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,  

β) πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην παρούσα και  

γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Η προπεριγραφείσα δυνατότητα ισχύει, σε περίπτωση ένωσης ή 

κοινοπραξίας, για κάθε μέλος αυτής. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 

μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών 

δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής 

λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας 

αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 ή για άλλο σοβαρό λόγο.  

Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού 

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη 

σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και 

επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, 

μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας σύμβασης και να του/τους 

προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο 

έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, την ανωτέρω 

διαδικασία ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των 

απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων μετά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 

όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα και στην κείμενη νομοθεσία.  

6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.  

7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα ενιαίο 

στάδιο από την επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών.  

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, 

μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά, η τεχνική προσφορά και η 

οικονομική προσφορά ανά φύλλο.  

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στην αξιολόγηση της 

τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. Στη συνεχεία, 

η επιτροπή ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς 

κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο.  
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Κατόπιν το αρμόδιο όργανο προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και μονογράφονται όλα τα 

δικαιολογητικά. Για την αξιολόγηση των ανωτέρω, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο 

θα επικυρωθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

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 δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

στην παρούσα πρόσκληση,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της,  

γ) 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 το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,  

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) 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  

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης.  

10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

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 του Δημοσίου, 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 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 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) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί της καθαρής αξίας. 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στις εξής ιστοσελίδες:  

 του Υπουργείου Υγείας, https://www.moh.gov.gr στην 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.  

 του Προγράμματος «Διαύγεια» του «Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -: https://et.diavgeia.gov.gr  

 του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: http://www.eprocurement.gov.gr 

 της «6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 

Δυτικής Ελλάδας»: https://www.dypede.gr 

 του «Γ. Ν. Πατρών - Άγιος Ανδρέας»: www.agandreashosp.gr 

 

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ.  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφ’ όσον 
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 

θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

https://www.moh.gov.gr/
https://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
https://www.dypede.gr/
http://www.agandreashosp.gr/
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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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961 που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.  

 

 

                                                                                                                              Ο Διοικητής 

                                                                          του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 

                                                                                      «Ο Άγιος Ανδρέας».  

              

                                                             

                                                                                   Ηλίας Θεοδωρόπουλος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS-COV-2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

- Τα προσφερόμενα κιτ για μοριακή ανίχνευση SARS-

Cov-2 να βασίζονται στη μέθοδο Real time PCR και να 
συνοδεύονται από κατάλληλο κιτ για την 

αυτοματοποιημένη εκχύλιση RNA από δείγματα 
αναπνευστικής οδού (όπως ρινοφαρυγγικό και 

στοματοφαρυγγικό επίχρισμα, υλικό ενδοτραχειακής 

αναρρόφησης κ.α.). 

   

2 

- Να αποτελεί πλήρες διαγνωστικό τεστ τεχνολογίας real 

time PCR για την ποιοτική ανίχνευση του νέου 
κορονοϊού SARS-CoV-2 σε κλινικά δείγματα 

αναπνευστικού. 

   

3 
- Να είναι διαπιστευμένο για in vitro διαγνωστική χρήση 
(CE-IVD) στον αναλυτή Rotor-Gene Q που διαθέτει το 

εργαστήριο. 

   

4 

- Να πραγματοποιεί τη διαδικασία της ενίσχυσης μέσω 

αντίστροφης μεταγραφής στο ίδιο σωληνάριο 

(one-step real time PCR). 

   

5 

- Η ανίχνευση του παθογόνου να γίνεται μέσω ειδικών 

ιχνηθετών συζευγμένων με φθοριοχρώματα έναντι των 
γονιδίων Orf1ab και Ν του ιού SARS-CoV- 

2, για αυξημένη ειδικότητα. 

   

6 
- Να έχει όριο ανίχνευσης 10 αντίγραφα RNA του ιού για 

τα γονίδια ORF1ab και N. 

   

7 

- Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για 

την real time PCR (όπως ειδικοί εκκινητές/ανιχνευτές, 

δεοξυνουκλεοτίδια, ρυθμιστικό διάλυμα της αντίδρασης, 
θερμοανθεκτική DNA πολυμεράση και αντίστροφη 

μεταγραφάση. Επιπρόσθετα να διαθέτει μάρτυρα 
εσωτερικού ελέγχου, για διερεύνηση της πιθανής 

αναστολής της real time PCR) 

   

8 
- Τα περιεχόμενα αντιδραστήρια να είναι σε 
σταθεροποιημένη μορφή. 

   

9 
- Να έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστικό οίκο για την 
ευαισθησία και την ειδικότητα σε πραγματικά κλινικά 

δείγματα.  
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10 

- Να συνοδεύεται από κατάλληλο kit αντιδραστηρίων, 

καθώς και όλα τα απαιτούμενα πλαστικά αναλώσιμα για 
την απομόνωση του ιϊκού RNA στο αυτοματοποιημένο 

σύστημα εκχύλισης νουκλεϊκών οξέων QIASymphony SP, 

που διαθέτει το εργαστήριο. Το κιτ απομόνωσης ιικού 
RNA να έχει πιστοποίηση CE-IVD.  

   

11 

- Να συνοδεύεται από τα πλαστικά αναλώσιμα (ρύγχη 

πιπεττών/ tubes) που απαιτούνται για την όλη  

τη διαδικασία και δεν περιλαμβάνονται στα 
προσφερόμενα κιτ. Τα ρύγχη των πιπεττών να είναι 

αποστειρωμένα και συμβατά με τις πιπέτες του οίκου 

Axygen (AP-20, AP-200 και AP-1000) που διαθέτει το 
εργαστήριο. 
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 ΓΕΝΙΚΟI ΟΡΟΙ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  Ο χρόνος παράδοσης των αντιδραστηρίων δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από 

την ημερομηνία παραγγελίας.  

   

2  Η ημερομηνία λήξεως των αντιδραστηρίων θα πρέπει να 

υπερβαίνει τουλάχιστον το ένα (1) έτος από την 

ημερομηνία παράδοσής τους.  

   

3  Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής των αντιδραστηρίων 

θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO13485 ή και 

ISO9001  

   

4  Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

δείγματα να σταλούν στο Εργαστήριο Μοριακής 

Διάγνωσης Λοιμογόνων  

Παραγόντων του Πανεπιστημίου Πατρών για τη 
αξιολόγηση της απόδοσης τους κατά το στάδιο της 

τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών  

   

 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα 
πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος.  

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το 
οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές 

του εξοπλισμού κ.λπ. που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των απαντήσεων 
στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των 
πληροφοριών που ζητούνται.  

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την αξιολόγηση 

των Τεχνικών Προσφορών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ:  
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

1  2  3  4  5  6  7  8  

        

1         

2         

3         

….         

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)    

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)    

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α+Β (ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)    

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ)    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εκτός των Αντιδραστηρίων τα λοιπά απαραίτητα Αναλώσιμα Υλικά που είναι 

απαραίτητα για τη διενέργεια των εξετάσεων, θα αναγραφούν στον πίνακα.  
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