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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για  την 
Προμήθεια «ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΚΛΕΙΣΤΡΟ» (CPV:33190000-8) για την κάλυψη των αναγκών των ΤΟΜΥ 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αρμοδιότητας της 6ης  ΥΠΕ ,προϋπολογισμού 
#9.660,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

 Η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ., προκειμένου να προχωρήσει στην Προμήθεια «ΦΟΡΗΤΩΝ 

ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ» (CPV:33190000-8) για την 
κάλυψη των αναγκών των ΤΟΜΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αρμοδιότητας της 6ης  
ΥΠΕ ,προϋπολογισμού #9.660,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να 
καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στους συνημμένους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Παραρτήματος Α’ της παρούσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Διεύθυνση

Τμήμα
Πληροφορίες
Ταχ. Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

:

:
:
:
:
:
:

Οικονομικής Οργάνωσης και  
Υποστήριξης
Προμηθειών
Καρακάση Νίκη
Υπάτης 1 & NEO Πατρών-Αθηνών 24 
2613-600 632
2613 600 545
n.karakasi@dypede.gr
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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 ου 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. 

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

3. Το Ν.3861/2010( Φ.Ε.Κ 112/Α’ ) «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 αρθρ.23 του Ν.4210/13(Φ.Ε.Κ 254/Α’/21-11-2013.)

4.  Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

5. Το Ν.4238/17-2-2014 (ΦΕΚ 3817-2-2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 
ΠΕΔΥ ,αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις .

6. Το Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014)«Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας 
βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας και άλλες διατάξεις »,άρθρο 66,παρ.9 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

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

8. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ.Α''147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

9. 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» 

10. Το Ν.4486/2017(ΦΕΚ Α’ 115/7-08-2017)«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας ,επείγουσας ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 
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διατάξεις »
11.  ToΝ.4782/2021(ΦΕΚΑ'/36/9.3.2021)«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

12.  Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 66159/18-09-2019 (ΦΕΚ 761/ΥΟΔΔ/19-09-2019) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας για διορισμό του Ιωάννη Β. Καρβέλη, ως 
Διοικητή  της 6ης Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής 
Ελλάδας. 

13. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.70558/07-10-2019 (ΦΕΚ 835/ΥΟΔΔ/10-10-2019) απόφαση 
του Υπουργού Υγείας για το διορισμό του Μάλλιου Παναγιώτη, ως Υποδιοικητή  
της 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

14. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.70553/07-10-2019 (ΦΕΚ 835/ΥΟΔΔ/10-10-2019) απόφαση 
του Υπουργού Υγείας για το διορισμό του Νικόπουλου Ιωάννη, ως Υποδιοικητή της 
6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας 

15. ΤοΝ.4812/2021(ΦΕΚ110/Α΄/30-06-2021)άρθρο δέκατο έβδομο Παράταση της 
θητείας των οργάνων Διοίκησης των Υγειονομικών Περιφερειών

16. Την αριθ. 17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694/16-11-2017 (ΦΕΚ 4114/Β/24-11-2017) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής των 
Πράξεων για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020». 

17. Την αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 (ΑΔΑ:6Ν9Κ465ΦΥΟ-2Ι8) Απόφαση 
Υπουργού Υγείας «Καθορισμός τρόπου λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας 
(Τ.ΟΜ.Υ.)», όπως ισχύει 

18. Την αρ.πρωτ.1581/24-07-2017, απόφαση ‘Ένταξης της Πράξης «Λειτουργία 
Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας 
Υγείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες σε μετάβαση του Α.Π.1», με κωδ. 
ΟΠΣ 5008035, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 
2014-2020». 

19. Η αριθ. 116098/1-11-2018 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης/ΕΥΣΕΚΤ με 
θέμα «Κατευθύνσεις για την υλοποίηση της πράξης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων 
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Υγείας (ΤΟΜΥ)» στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα».
20. Την με αριθμ.πρωτ.:53825/10-9-2021 (ΑΡ.ΔΕΣΜ 2649) ΑΔΑ:6ΤΒΑ469ΗΔΜ-Ρ5Θ 

ΑΔΑΜ:21REQ009192512 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για το έτος 2021σε 
βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 9425.

21. Την αριθ. 498/29-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΤ9Π7Λ6-ΚΦΡ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας για Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας 
(ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041461 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ισχύει.

22. Tην αρ. πρωτ. 54614/14-09-2021 ΑΔΑ:6ΔΑΩ469ΗΔΜ-21Κ  ΑΔΑΜ: 
21REQ009202140  Απόφαση Διοικητή της 6ης ΥΠΕ με την οποία αποφασίστηκε η  

έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ,η  έγκριση  από άποψη σκοπιμότητας της 
προμήθειας, η  έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,όπως 
αυτό κατατέθηκε από το τμήμα προμηθειών της 6ης ΥΠΕ, ο ορισμός των 
συλλογικών οργάνων ,επιτροπή παραλαβής, αποσφράγισης, αξιολόγησης των 
προσφορών και επιτροπής αξιολόγησης των ενστάσεων, της εν λόγω πρόσκλησης, 
για την Προμήθεια «ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΚΛΕΙΣΤΡΟ»(CPV:33190000-8) για την κάλυψη των αναγκών των ΤΟΜΥ 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αρμοδιότητας της 6ης  ΥΠΕ ,προϋπολογισμού 
#9.660,00€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

23. Την με αριθμ.πρωτ.55027/15-09-2021 Απόφαση  Διοικητή της 6ης  ΥΠΕ σχετικά με 
την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής, 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.

24. Την με αριθμ.πρωτ.55774/17-09-2021 Απόφαση  Διοικητή της 6ης ΥΠΕ σχετικά με 
την αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών.

25. Την με αριθμ.πρωτ 55052/15-09-2021  ΑΔA: 6ΜΨ5469ΗΔΜ-Χ08  
ΑΔΑΜ:21PROC009210722  Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
προμήθεια , «ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΚΛΕΙΣΤΡΟ»(CPV:33190000-8) για την κάλυψη των αναγκών των ΤΟΜΥ 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αρμοδιότητας της 6ης  ΥΠΕ ,προϋπολογισμού 
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#9.660,00€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

26. Tην αρ. πρωτ. 60341/6-10-2021 ΑΔΑ:6ΥΙΞ469ΗΔΜ-ΒΙΒ ΑΔΑΜ: 21REQ009323756 

Απόφαση Διοικητή της 6ης ΥΠΕ με την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση και 
επαναπροκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας με 2η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος με επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια «ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ»(CPV:33190000-8) για την κάλυψη των 
αναγκών των ΤΟΜΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ, 
προϋπολογισμού #9.660,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Προμήθεια «ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ» 
(CPV:33190000-8) για την κάλυψη των αναγκών των ΤΟΜΥ Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, αρμοδιότητας της 6ης  ΥΠΕ

Η παρούσα πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):www.dypede.gr στην διαδρομή : 
Προμήθειες ► Διακηρύξεις-Προμήθειες

Χρηματοδότηση της σύμβασης

http://et.diavgeia.gov.gr/
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η 6η ΥΠΕ μέσω του 
τακτικού προϋπολογισμού. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με 
Κ.Α.Ε: 9425, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικού έτους 2021του 
Φορέα.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί απόφαση με αρ.πρωτ.53825/10-09-2021 
ΑΔΑ:6ΤΒΑ469ΗΔΜ-Ρ5Θ ΑΔΑΜ:21REQ009192512 για την ανάληψη υποχρέωσης / 

έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 0/2804, 

καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων / Βιβλίο εγκρίσεων & εντολών πληρωμής 
του Φορέα.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

3. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 25 του Ν.4412/2016).
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία  έχουν, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών πουν είναι 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΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5,6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις 
λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
επιφυλάσσουν για τα έργα , τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς  
των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες  ,μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα , τα αγαθά τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς τη ένωσης. 
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος της ένωσης. Οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή της προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή , εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση.
Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

5.   ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00πμ

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:00πμ

Η  προσφορά θα κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της 6ης Υ.ΠΕ., 
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπάτης 1 και Πατρών –Αθηνών 24, ΤΚ:26441 Πάτρα), στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (3ος 
όροφος).

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

o Την λέξη <ΠΡΟΣΦΟΡΑ> με κεφαλαία γράμματα.

o Τον επωνυμία της αναθέτουσας αρχής  (ήτοι:6η Υγειονομική Περιφέρεια 
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας) 

o Τον πλήρη τίτλο της σύμβασης  (Προμήθεια «ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ» (CPV:33190000-8) για την κάλυψη των 
αναγκών των ΤΟΜΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας   αρμοδιότητας της 
6ης  ΥΠΕ)

o Την καταληκτική ημερομηνία (λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

o Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση , αριθμό 
τηλεφώνου,email)

o 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».

6. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΦΑΚΈΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΆς

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

 α) 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 και την παρούσα. 
β) Ξεχωριστός σφραγισμένος 1φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε  αυτές στοιχεία συντάσσονται  στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και  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 δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά , όπως αριθμούς, 
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια , που είναι δυνατό να 
διαβαστούν  σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη  γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική

6.1.1.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον Φάκελο πρέπει να υπάρχουν τα κάτωθι Δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα
4. Υπεύθυνες δηλώσεις (3)
Σύμφωνα με τα κάτωθι αναλυτικά, κατά περίπτωση, αναφερόμενα 

Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 
ποιοτικής επιλογής

Δικαιολογητικό

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες για τα αδικήματα που 
ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 
4412/2016:
Συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση
Ενεργητική δωροδοκία κατά το 
ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του 
οικονομικού φορέα
Απάτη εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων
της Ένωσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες
Νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Παιδική εργασία και άλλες μορφές 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 
της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας 
δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν 
καθίσταται διαθέσιμη 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 
ποιοτικής επιλογής

Δικαιολογητικό

εμπορίας ανθρώπων δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Ο οικονομικός φορέας δεν έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 
αφορά την καταβολή φόρων, τόσο 
στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένος όσο και στην 
Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης

Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους- μέλους ή 
χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα 
δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2.  α) επίσημη 
δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν 
εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis))  και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: 
Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην 
περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 
εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής της  ή, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που 
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή της. 

Ο οικονομικός φορέας έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 
αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη 
χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Αν το 
κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει 
τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 
2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας 
αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 
διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 
ποιοτικής επιλογής

Δικαιολογητικό

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: 
Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην 
περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 
εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που 
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου 
ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται) 
Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην 
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 
Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που 
δεν υπάγεται  αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ) 
Δ) Υπεύθυνη δήλωση 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.

Αθέτηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας 

6.1.2. ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α της παρούσας  
πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. 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. 
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν όλες τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
παρατήματος Α. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με το παράρτημα Β όπου 
απαντώνται όλες οι απαιτήσεις αναλυτικά και με παραπομπές. 

6.1.3 Ο ΦΆΚΕΛΟς ΜΕ ΤΗΝ ΈΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ:

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 
κριτήριο ανάθεσης. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητούμενων 
ποσοτήτων. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στην εκάστοτε 
ΤΟΜΥ.

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού και της  παρεχόμενης υπηρεσίας σε περίπτωση 
μικτής σύμβασης που  περιλαμβάνει και υπηρεσίες  δίνεται σε ευρώ (ΕURO) ανά μονάδα 
(τεμάχιο). 

Στην τιμή  περιλαμβάνονται οι   υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της  σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά  υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες α) δε δίνεται σε ευρώ 
(ΕURO)ή καθορίζεται σχέση ΕURO προς ξένο νόμισμα ,β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 τουν.4412/2016 και γ) η τιμή 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης .

7. ΧΡΌΝΟς ΙΣΧΎΟς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από 

την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που 

ορίζει  μικρότερο χρόνο απορρίπτεται ι ως μη κανονική. 
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8 .ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Για την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

  Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» 

 Αποσφράγιση του    (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.

9.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 υποβολής προσφοράς 
ή  δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 
παρούσα πρόσκληση 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή 
τεκμηρίωση, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης αποσαφήνισης ή 
διευκρίνησης ή εφόσον επιδέχονται δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα 
,εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
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 άρθρο102 του ν. 4412/2016
 δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
στ) η οποία είναι υπό αίρεση
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής 
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η)  για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας 
αρχής , εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή  το κόστος που προτείνει σε αυτήν  στην 
περίπτωση που η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά 
σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016.
θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης 
ι) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης ,εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον 
προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προθεσμίας σύμφωνα 
με τα άρθρα 102 και 103 του Ν.4412/2016 .

10 .ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς 

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

διαδικασία σύναψης σύμβασης μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής της περ.β της παρ.11 του 

άρθρου 221 του ν.4412/2016.

11 .ΤΡΌΠΟς ΠΛΗΡΩΜΉς-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα  πραγματοποιηθεί με το 100%  της συμβατικής αξίας  μετά την οριστική 
παραλαβή του έργου. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με τη 
προσκόμιση νομίμων παραστατικών  και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του αρ. 200 του Ν.4412/2016 καθώς και άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν  τον έλεγχο και την 
πληρωμή.

 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες  κρατήσεις:

  Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
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κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

 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.

 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).

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% για υλικά(προμήθεια), και 8% για 
υπηρεσίες, επί του καθαρού ποσού.

 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% επί της καθαρής αξίας.

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων υποβάλλονται με την διαδικασία 
που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος στον οποίο ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα 
(10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 4% επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της 
σύμβασης.

14.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:  

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών 
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του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός 

κώδικας.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το 

Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 6ης Υ.ΠΕ. Διεύθυνση Υπάτης 1 και Πατρών –

Αθηνών, ΤΚ:26441 και Τηλ: 2613-600 632

Επωνυμία ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 24 & Υπάτης 1
Πόλη Πάτρα
Ταχυδρομικός Κωδικός 26441
Τηλέφωνο 2613-600 632
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο n.karakasi@dypede.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Νίκη Καρακάση 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.dypede.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΑΡΒΕΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

      ΦΟΡΗΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ

Α ΓΕΝΙΚΑ
Φιάλη  οξυγόνου  (Ο2),  αλουμινίου,  5  λίτρων,  με  ενσωματωμένο  
κλείστρο, φορητή, ελαφριά, κατάλληλη για χρήση κατά τη μεταφορά 
ασθενών

Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Σώμα Αλουμινίου .  Να κατατεθούν τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά

2. Βάρος (kg) Ελαφριά και εύκολη στη 
μεταφορά. Να αναφερθεί.

3. Χωρητικότητα Ο2 5 λίτρων

4. Διακόπτης On/Off Ναι

5. Παροχή Ο2 Διαβαθμισμένη 0-15l/min

6. Ρυθμιστής πίεσης Ναι, ενσωματωμένος
7. Κάλυμμα ασφαλείας Ναι, ενσωματωμένο

8. Κλείστρο

Ναι, με ενσωματωμένη λήψη 
γαλλικού τύπου Afnor για χρήση σε 
αναπνευστήρα και έξοδο για 
σύνδεση ρινικού καθετήρα ή 
μάσκας Ο2.

9. Ένδειξη υπολειπόμενου 
περιεχομένου οξυγόνου στη φιάλη
οξυγόνου στη φιάλη

Ναι, να περιγραφεί

10. Λαβή Ναι, εργονομική

11. Άγκιστρο στήριξης
Ναι, εργονομικό, μεγάλης 
σταθερότητας, για στήριξη στη 
κλίνη ή στο φορείο

12. Συμβατότητα χρήσης με μαγνητικό 
τομογράφο.
τομογράφο

Ναι

13. Ετικέτα οδηγιών χρήσης Ναι, επάνω στη φιάλη

Γ
.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Επιπλέον χαρακτηριστικά Να αναφερθούν

Δ
.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Το αέριο οξυγόνο να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται από 
την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Φαρμακοποιία. Να κατατεθούν τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά

2.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 
για διανομή και εμπορία εμφιαλωμένων ιατρικών αερίων   επί  ποινή  
αποκλεισμού . (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

3.

Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα 
ποιότητας EN ISO 13485:2016, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική 
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά).

4.

Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  έγκρισης  
συστήματος ποιότητας  όπως  καθορίζεται  από  την  Υπουργική  
Απόφαση  ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ΦΕΚ 32/16-01-2004 – «Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων». (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

5.

Οι προσφερόμενες φιάλες ενδεικτικά θα πρέπει να είναι:
 Καινούριες και αμεταχείριστες
 Υψηλής πίεσης άνευ ραφής
 Πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές TPED/PED, ADR/RID
 Σχεδιασμένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9809-2 & ISO 

9809-1 ή  ISO 7866
 Σπύρωμα τύπου 25Ε

 Υδραυλική δοκιμή στα 300 bar
 Πίεση λειτουργίας στα  200 bar
 Φέρει λευκό χρωματισμό ανάλογα με το περιεχόμενο αέριο
 Σύμφωνη με την Υπουργική Απόφαση Β 10451/929/5-5-88 (και 

τροποποίηση 12502/206/8-6-89) 
 Φέρει σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής
 Φέρει χαραγμένα όλα τα στοιχεία , όπως πίεση δοκιμής, πίεση 

λειτουργίας, βάρος
 Πληροί όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές TPED 2010/35/EU 

και ¨π¨.
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Ο ενσωματωμένος  εκτονωτής ρυθμιστής πίεσης θα φέρει πιστοποίηση CE

7.

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις  ανωτέρω 
τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια 
του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).

8.
Εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, κλπ) 
όπως και για τους τεχνικούς της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας.

9.
Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την 
επιτροπή αξιολόγησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΜΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
ΗΛΕΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΟΣ

1Η
 ΤΟ

Μ
Υ ΤΡΙΩ

Ν
 Ν

ΑΥΑΡΧΩ
Ν

2Η
 ΤΟ

Μ
Υ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ

3Η
 ΤΟ

Μ
Υ Π

ΑΤΡΑΣ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟ
Υ

4Η
 ΤΟ

Μ
Υ Ν

Ο
ΤΙΟ

Υ ΤΟ
Μ

ΕΑ 
(ΖΑΡΟ

ΥΧΛΕΙΚΩ
Ν

 )

5Η
 ΤΟ

Μ
Υ ΚΕΝ

ΤΡΟ
Υ ( ΑΝ

Ω
 Π

Ο
ΛΗ

Σ)

7Η
 ΤΟ

Μ
Υ Μ

ΕΣΣΑΤΙΔΑΣ

6Η
 ΤΟ

Μ
Υ Π

ΑΡΑΛΙΑΣ

8Η
 ΤΟ

Μ
Υ ΑΓΥΙΑΣ

9Η
 ΤΟ

Μ
Υ ΡΙΟ

Υ

1Η
 ΤΟ

Μ
Υ Π

ΥΡΓΟ
Υ

ΤΟ
Μ

Υ Μ
ΕΣΟ

ΛΟ
ΓΓΙΟ

Υ

1Η
 ΤΟ

Μ
Υ ΑΓΡΙΝ

ΙΟ
Υ (ΙΑΚ Π

ΙΚΠ
Α )

2η ΤΟ
Μ

Υ ΑΓΡΙΝ
ΙΟ

Υ (ΓΑΒΑΛΟ
ΥΣ)

3η ΤΟ
Μ

Υ ΑΓΡΙΝ
ΙΟ

Υ
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΦΟΡΗΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΚΛΕΙΣΤΡΟ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
     ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
           ΦΟΡΗΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ

Α ΓΕΝΙΚΑ
 Φιάλη οξυγόνου  (Ο2),  αλουμινίου, 5 λίτρων, με ενσωματωμένο κλείστρο, φορητή, 

ελαφριά, κατάλληλη για χρήση κατά τη μεταφορά ασθενών

Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Σώμα Αλουμινίου.  Να κατατεθούν τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά   

2. Βάρος (kg) Ελαφριά και εύκολη στη 
μεταφορά. Να αναφερθεί.   

3. Χωρητικότητα Ο2 5 λίτρων   
4. Διακόπτης On/Off Ναι   
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Παροχή Ο2 Διαβαθμισμένη 0-15l/min   
6. Ρυθμιστής πίεσης Ναι, ενσωματωμένος   
7. Κάλυμμα ασφαλείας Ναι, ενσωματωμένο   
8. Κλείστρο Ναι, με ενσωματωμένη λήψη 

γαλλικού τύπου Afnor για χρήση 
σε αναπνευστήρα και έξοδο για 
σύνδεση ρινικού καθετήρα ή 
μάσκας Ο2.   

9. Ένδειξη υπολειπόμενου 
περιεχομένου οξυγόνου στη 
φιάλη 

Ναι, να περιγραφεί

  
12. Λαβή Ναι, εργονομική

  
13. Άγκιστρο στήριξης Ναι, εργονομικό, μεγάλης 

σταθερότητας, για στήριξη στη 
κλίνη ή στο φορείο

  
14. Ετικέτα οδηγιών χρήσης Ναι, επάνω στη φιάλη   
Γ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

  
1 Επιλέον χαρακτηριστικά Να αναφερθούν   

Δ
.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.

Το αέριο οξυγόνο να πληροί τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Φαρμακοποιία. 
Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά   

2.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό κατά ISO 
9001:2015 για διανομή και εμπορία εμφιαλωμένων ιατρικών 
αερίων   επί  ποινή  αποκλεισμού . (Να κατατεθούν τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά).   

3.

Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει 
σύστημα ποιότητας EN ISO 13485:2016, με πεδίο πιστοποίησης 
την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και με πεδίο 
πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

  

4.

Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  έγκρισης  
συστήματος ποιότητας  όπως  καθορίζεται  από  την  
Υπουργική  Απόφαση  ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ΦΕΚ 32/16-01-2004 
– «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων». (Να κατατεθούν τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά).
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5.

Οι προσφερόμενες φιάλες ενδεικτικά θα πρέπει να είναι:
 Καινούριες και αμεταχείριστες
 Υψηλής πίεσης άνευ ραφής
 Πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές TPED/PED, 

ADR/RID
 Σχεδιασμένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9809-

2 & ISO 9809-1 ή  ISO 7866
 Σπύρωμα τύπου 25Ε

 Υδραυλική δοκιμή στα 300 bar
 Πίεση λειτουργίας στα  200 bar
 Φέρει λευκό χρωματισμό ανάλογα με το περιεχόμενο 

αέριο
 Σύμφωνη με την Υπουργική Απόφαση Β 10451/929/5-5-

88 (και τροποποίηση 12502/206/8-6-89) 
 Φέρει σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής
 Φέρει χαραγμένα όλα τα στοιχεία , όπως πίεση δοκιμής, 

πίεση λειτουργίας, βάρος
 Πληροί όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές TPED 

2010/35/EU και ¨π¨.

  

6.
Ο ενσωματωμένος  εκτονωτής ρυθμιστής πίεσης θα φέρει 
πιστοποίηση CE

  

7.

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις  
ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα 
επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, 
product data, manual κλπ).

  

8.
Εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς, νοσηλευτικό 
προσωπικό, κλπ) όπως και για τους τεχνικούς της Διεύθυνσης 
Τεχνικής Υπηρεσίας.   

9.
Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την 
επιτροπή αξιολόγησης.
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