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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 254

Πόλη

Πάτρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

26443

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL63

Τηλέφωνο

2613-613401

Φαξ

2613-613333

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

a.zygoura@pde.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

-Α.Ζυγούρα (επί των όρων της διακήρυξης),
τηλ. 2613-613401
e-mail : a.zygoura@pde.gov.gr
-Ν.Λυμπέρη (επί των τεχνικών
προδιαγραφών)
Τηλ. : 26913-61008
e-mail : KKppde@1602.syzefxis.gov.gr &
limberid@1602.syzefxis.gov.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.pde.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση-Υποτομέας
ΟΤΑ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό και ειδικότερα ο ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή www.pde.gov.gr
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1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβαση
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ-1311 (υγειονομικό υλικό) με ποσό 75.592,10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
σχετική την υπ’αριθμ.39/4.1.21 (ΑΔΑ ΩΓ50ΟΞΝΑ-9Ε0) Ανάληψη υποχρέωσης.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού
υλικού έτους 2021 για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας -Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.–(Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ),
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 75.592,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής», για τη
συνολική ποσότητα των υπο προμήθεια ειδών, ανά Τμήμα Ειδών, με την προϋπόθεση η προσφορά
να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος και να
είναι σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της Διακήρυξης αυτής, (CPV: 33680000-0).
Προσφορές υποβάλλονται για οποιοδήποτε από τα τμήματα αλλά για το σύνολο των ειδών του
συγκεκριμένου τμήματος.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο παράρτημα I και
αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές στο παράρτημα III , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης.
Η παρούσα Σύμβαση διαχωρίζεται σε τρία (3) τμήματα

ΤΜΗΜΑΤΑ

Κ.ΑΞΙΑ
5

ΦΠΑ
6%)

(24%-13%- ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
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ΤΜΗΜΑ 1-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΙΓΙΟ

24.020,58

5.234,43

29.255,01

ΤΜΗΜΑ 2-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΛΕΧΑΙΝΑ

37.327,10

8.141,56

45.468,66

ΤΜΗΜΑ
ΠΑΤΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ

700,35
62.048,03

3-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ-

168,08
868,43
13.544,07 75.592,10

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

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) [κατά τις διατάξεις που ισχύει]
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών [κατά τις
διατάξεις που ισχύει]
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
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 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
 Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι
διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
 Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την
υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά
με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
 Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ.
 Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το
από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
 Την υπ΄αριθμ.249252/4252/29.9.2020 (ΦΕΚ 4372-Β/5.10.2020) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας , περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .
 Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο
1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
 Την υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
 Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/25-01-2013 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό 11543/26-032013 3η διευκρινιστική Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών σύμφωνα με τις οποίες η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, είναι αρμόδια ως κεντρική αναθέτουσα αρχή για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών
7

21PROC008595105 2021-05-13









για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των
σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού των
Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής της αρμοδιότητας.
Την υπ’αριθμ.38/30.10.2020 (ΑΔΑ 6Ν2ΦΟΞΝΑ-ΚΘΕ) απόφαση του Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε), με την οποία εγκρίνονται οι ανάγκες και ο
προϋπολογισμός για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2021 του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε
Τα υπ’ αριθμ.4451/24.9.20 & 5267/4.11.2020 έγγραφα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε) με τα οποία μας διαβιβάστηκε η υπ΄άριθμ. 33/18.9.20 απόφαση του
Δ.Σ του ΚΚΠΠΔΕ αναφορικά με τις ανάγκες σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό μέχρι του ποσού των
88.652,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2021 των κάτωθι παραρτημάτων : Παράρτημα ΑΜΕΑ ΑιγίουΚλεομένους Οικονόμου , Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας-Σκαγιοπούλειο , Παράρτημα ΑΜΕΑ
Λεχαινών και Παράρτημα ΑΜΕΑ Πύργου , που εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Το υπ’αριθμ.πρωτ.5690/1.12.20 έγγραφο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε) , σύμφωνα με το οποίο βεβαιώνει ότι έχει μεριμνήσει για την εγγραφή των
σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2021, για την διενέργεια του διαγωνισμού
«Προμήθεια
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2021», σύμφωνα με την
υπ’άριθμ.38/30.10.20 απόφαση Δ.Σ και θα πιστωθεί ο ΚΑΕ 1311 με ποσό 88.652,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και ότι η σχετική ανάληψη θα εκδοθεί με την έγκριση του Π/Υ
2021.
Την υπ’αριθμ.39/4.1.21 (ΑΔΑ ΩΓ50ΟΞΝΑ-9Ε0) Ανάληψη υποχρέωσης.

 Την υπ.αριθμ.16/12.1.2021 (ΑΔΑ 6ΕΓ77Λ6-Α1Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα : 1)Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων
και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την : «Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους
2021 για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.–(Ν.Π.Δ.Δ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ), προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 88.575,90
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάση της τιμής», στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά τμήμα/τμήματα και
2) Τη σύσταση της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.
 Την υπ.αριθμ.πρωτ.10738/1112/15.1.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008012087) -(Α/Α 105082) διακήρυξη
του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
έτους 2021 για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας -Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.–(Ν.Π.Δ.Δ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ), προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των 88.575,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής», στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά
τμήμα/τμήματα
 Την υπ.αριθμ. 303/2021 (ΑΔΑ 9ΒΡΕ7Λ6-4ΞΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα :Α) Έγκριση των πρακτικών Νο 1&2 (δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνική προσφορά-οικονομική προσφορά) της επιτροπής αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ.10738/1112/15.1.2021
(ΑΔΑΜ21PROC008012087) -(Α/Α 105082) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
κάτω των ορίων για την : «Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2021 για την
κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.–(Ν.Π.Δ.Δ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ), προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
88.575,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής», στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών,
ανά τμήμα/τμήματα .Β)Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μόνο για το τμήμα 4. Τα υπόλοιπα
τμήματα του διαγωνισμού (1,2,3) είναι άγονα διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
 Το υπ’ άριθμ. 1788/7.4.2021 έγγραφο του ΚΚΠΠΔΕ με το οποίο ζητήθηκε η επανάληψη του
διαγωνισμού για τα άγονα τμήματα και την διαβίβαση της υπ’αριθμ.39/4.1.21 (ΑΔΑ ΩΓ50ΟΞΝΑ9Ε0) Ανάληψης υποχρέωσης.
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 Την υπ.αριθμ.523/2021 (ΑΔΑ 6ΤΖ97Λ6-ΣΘΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα : 1)Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και έγκριση των όρων διακήρυξης για την :
«Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2021 για την κάλυψη των αναγκών του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.–(Ν.Π.Δ.Δ Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας ), προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 75.592,10 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της
τιμής, για τα τμήματα 1, 2, 3 που ήταν άγονα σε προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία», στο
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά τμήμα/τμήματα, 2) συγκρότηση της Επιτροπής
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/6/2021 και ώρα 15.00 μ.μ
Η διαδικασία θα διενεργηθεί (ηλεκτρονική αποσφράγιση) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 8/6/2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ
Προσοχή: Μετά την παρέλευση την καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

1.6

Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :132033
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.pde.gov.gr στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων
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Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει
διαγωνισμού τα έξοδα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

1.7

τον ανάδοχο. Σε περίπτωση άγονου

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

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.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.

Το ΤΕΥΔ
η προκήρυξη (περίληψη)
η παρούσα Διακήρυξη (Α/Α 132033) με τα Παραρτήματα της ( I,II, III, IV,V) που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται
για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

11

21PROC008595105 2021-05-13

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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 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.
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 5.10.1961, 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.
Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με
τα άρθρα 22 και 36, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη
δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα,
αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και η οποία φέρει μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

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.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)1, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
1

Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
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παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Σχετικά υποδείγματα : Παράρτημα I V
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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 I της ως 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς Η Α.Α. μπορεί να
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον
τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ του/των τμήματος/ων
για το/τα οποίο/α υποβάλλουν προσφορά και ανέρχεται στα κάτωθι ποσά σε ευρώ αναλυτικά ως
εξής :

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΓΓ.ΣΥΜΜ.2%
ΕΠΙ Κ.ΑΞΙΑ

Κ.ΑΞΙΑ

ΤΜΗΜΑ 1-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΙΓΙΟ

24.020,58

480,41

ΤΜΗΜΑ 2-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΛΕΧΑΙΝΑ

37.327,10

746,54

700,35

14,01

ΤΜΗΜΑ
ΠΑΤΡΑ

3-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ-

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται από το ως άνω
απαιτούμενο ποσοστό 2%.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του, διενεργούντος του διαγωνισμού φορέα, ήτοι
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 10/7/2022 ,άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 72 του ν.4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.


Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στους διαχειριστές.



Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος
βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
((θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου
8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού) (αφορά ποσό άνω των
1.000.000 χωρίς φπα)
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
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2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
δεν απαιτείται.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το Παράρτημα III- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ , στο οποίο
περιγράφονται τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα καθώς και η καταλληλότητα των προΐόντων.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται
με τα κάτωθι :
α) Πιστοποιητικό Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας με αριθμό 010140754 που πληροί τις
απαιτήσεις του προτύπου EN ISO:9001:2008
β) Πιστοποιητικό Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας με αριθμό 01213036 που πληροί τις
απαιτήσεις του προτύπου ISO:13485:2016
γ) Βεβαίωση με αριθμό TUV-A-MT-1/15/GR178 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81 του Ν. 4412/2016 , αν οι φορείς, στις
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 Ν. 4412/2016. Η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την
αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του
άρθρου 74.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα Παράρτημα ΙI, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/25.11.2016 (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/13.2.2018 (ΑΔΑ Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το σχετικό
πρότυπο ΤΕΥΔ έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
19

21PROC008595105 2021-05-13
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το 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 διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα/Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά το
στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 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 εν λόγω ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει
εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 (καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) και 2.2.3.4
περίπτωση β΄ 2 (πτώχευση, εξυγίανση, αναγκαστική διαχείριση κτλ.) πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 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.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΣΕΠΕ), που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι να
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση
του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 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.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81
του ν. 4412/2016.
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Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής
δραστηριότητας)
προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση
του
οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 για
την παρούσα διαδικασία σύναψης δεν απαιτείται.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς έχουν ήδη
προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2, στον υποφάκελο
των δικαιολογητικών συμμετοχής –Τεχνική προσφορά
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς έχουν ήδη προσκομίσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2, στον υποφάκελο των
δικαιολογητικών συμμετοχής –Τεχνική προσφορά
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
22

21PROC008595105 2021-05-13
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά
την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά
την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα III της Διακήρυξης
για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά πάντα για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της
προμήθειας ανά τμήμα.
Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και αποτελούν τις ανώτατες ποσότητες
που πιθανόν οι Φορείς Προορισμού θα προμηθευτούν.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει 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.
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται ψηφιακά από τον
ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή
το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (παρ.1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
24

21PROC008595105 2021-05-13
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις
της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη
χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται
με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
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σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, ιδίως την τεχνική και την οικονομική προσφορά,
σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της διακήρυξης και τα υποδείγματα τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2
του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Έως την ίδια προθεσμία προσκομίζονται επίσης υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δείγματα για τα
προσφερόμενα είδη, που αναφέρονται στο Παράρτημα III -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Tα δείγματα
,όπου απαιτείται, θα προσκομίζονται στην υπηρεσία από όπου διενεργείται ο διαγωνισμός, ήτοι
στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , επί της οδού
Πανεπιστημίου 254 (κτίριο β’ intracom) -Πάτρα,Τ.Κ 26443 . Αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή
τους είναι η κ.Α.Ζυγούρα τηλ. 2613-613401
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Ο παραπάνω σφραγισμένος φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία τα εξής :
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ , ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 254, Τ.Κ.26443
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «Επαναληπτικό ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο
«Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2021 για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.–(Ν.Π.Δ.Δ Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας ), προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 75.592,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».
Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν πρέπει να έχουν
ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον
έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης
των προσφορών.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (οδηγίες στο Παράρτημα II)
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα ΤΕΥΔ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το 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 διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το
άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το Τ.Ε.Υ.Δ. περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς
αυτούς.
•

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή
περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το δικό
του Τ.Ε.Υ.Δ. όσο και χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις
οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
•

Όταν στον διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού, όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων πρέπει να
δίδεται για καθένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. στο οποίο
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του Τ.Ε.Υ.Δ..
•

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ. παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας
Διακήρυξης, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου .xml) το Τ.Ε.Υ.Δ. βρίσκεται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 132033
•

εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή
υπογραφή.
•

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος
ΙΙΙ της Διακήρυξης, 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 οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Οι συμμετέχοντες, εκτός από την τεχνική προσφορά του συστήματος θα πρέπει να συμπληρώσουν και
να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα σε μορφή αρχείου τύπου.pdf με ψηφιακή υπογραφή (όπου
απαιτείται) και τα κάτωθι :
1. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του υποψηφίου προμηθευτή , στην οποία θα δηλώνει
ότι:
α) έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
και ότι θα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος III της Διακήρυξης, β)
τα προσφερόμενα είδη θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση και θα αναγράφεται
υποχρεωτικά στην συσκευασία κάθε υλικού ο κωδικός του εργοστασιακού καταλόγου, καθώς και η
κατασκευάστρια εταιρεία ,το εργοστάσιο καταγωγής και η χώρα προέλευσης γ) ο χρόνος ισχύς της
προσφοράς θα είναι για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, δ) ο
χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι 5 ημέρες από την ειδοποίηση της υπηρεσίας με έξοδα του
αναδόχου, ε) Θα αναφέρει για ποιο τμήμα /τμήματα ειδών θα καταθέσει προσφορά, στ) θα δηλώνει
ότι θα καταθέσει δείγματα για τα υπό προμήθεια είδη, για το τμήμα για το οποίο υποβάλει
προσφορά.
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2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του υποψηφίου προμηθευτή, στην οποία θα δηλώνει ότι :
α) εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει την επιχειρηματική
μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής της.
β) αν δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, πρέπει
να δηλώνει :
1.Την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον
τόπο εγκατάστασής της και
2.Η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους
την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή
υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή
3) Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, θα υποβάλει :
α) Πιστοποιητικό Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας με αριθμό 010140754 που πληροί τις
απαιτήσεις του προτύπου EN ISO:9001:2008
β) Πιστοποιητικό Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας με αριθμό 01213036 που πληροί τις
απαιτήσεις του προτύπου ISO:13485:2016
γ) Βεβαίωση με αριθμό TUV-A-MT-1/15/GR178 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004

Όλα τα ISO και οι βεβαιώσεις πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς και
να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης

4) Κατάθεση δειγμάτων
Τα δείγματα,

θα προσκομίζονται στην υπηρεσία από όπου διενεργείται ο διαγωνισμός, ήτοι στην

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, επί της οδού
Πανεπιστημίου 254 (κτίριο β’ intracom) -Πάτρα,Τ.Κ 26443 . Αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή τους
είναι η κ. Α.Ζυγούρα τηλ. 2613-613401
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης ήτοι την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας
ποσότητας της προμήθειας.
Σημειώνεται ότι στην Προσφερόμενη Τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την συνολική τιμή καθαρής αξίας προ ΦΠΑ με δύο δεκαδικά
ψηφία
Το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το
σύστημα. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Επιπλέον, συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ο/οι πίνακας/ες του υποδείγματος
οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V της παρούσας Διακήρυξης, σε μορφή αρχείου .pdf,
συμπληρωμένο/ους και ψηφιακά υπογεγραμμένο/ους , για το τμήμα /τα που θα υποβάλει
προσφορά.
Στον/τους πίνακα/ες οικονομικής προσφοράς της Διακήρυξης, θα συμπληρώνεται η τιμή ανά είδος
χωριστά και θα αφορά
το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών του τμήματος για το οποίο
υποβάλλουν προσφορά.
Το εν λόγω έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν σε επεξεργάσιμη μορφή word
μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί χωριστό κεφάλαιο της Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων.

Α. Τιμές
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών 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 την παράδοση των ειδών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ειδικότερα η προσφορά θα περιλαμβάνει τιμή σύμφωνα με όλα όσα ορίζονται στις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης –παράρτημα ΙΙΙ
Η τιμή που θα προσφερθεί δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της
παρούσας διακήρυξης.
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Οι συμμετέχοντες ως τιμή προσφοράς θα συμπληρώσουν την τιμή, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία, που
προσφέρουν.
Η οικονομική προσφορά του συστήματος και το Έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος
V υπογράφονται ψηφιακά από τον ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον
νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων υποβάλλεται κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
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 σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
κεφάλαιο του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
μηνών (12) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
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 σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
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
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και 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. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων.
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 διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα
εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 8 /6 /2021 και ώρα 10.30 π.μ



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (η επιτροπή) καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη
όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και
την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,
το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα
88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή (αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
ήτοι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) μία απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών
των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014
(Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και
σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
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τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 (δηλ. εντός 10 ημερών) αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για
όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος
5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.»
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας,
εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ ,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού απο
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή
του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης
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για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, (σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016), εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα
με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και
όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής :
α) αα) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, ή
ββ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί
αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127
του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,

έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την
αρμόδια επιτρόπη διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
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 Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
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.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
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.
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 μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• 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.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
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Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη
συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ.
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 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.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης .Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων , σε περίπτωση που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1
του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή
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μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο
οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016 .Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της σύμβασης. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση ης σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής
της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους
και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131
του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και 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/
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Τμηματικά με την εξόφληση όλου του ποσού της συμβατικής αξίας της τμηματικής παράδοσης, μετά
την οριστική παραλαβή των ειδών (πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής).
Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης γίνεται από πιστώσεις του Π/Υ του ΚΚΠΠΔΕ.
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.
5.1.2. 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)
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 Ο χρόνος, τρόπος
και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών (0,02%), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της 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) .
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% επί του καθαρού ποσού.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νοµοθεσίας περί νοµίµων κρατήσεων ή/και
φόρου εισοδήµατος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συµπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της
σύµβασης, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
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συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά , η κύρωση της ολικής κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες
δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα,
ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),
6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων
να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
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ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται από το άρθρο 205Α του ν.4412/16.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις
παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο
Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στους χώρους που θα υποδείξει
η υπηρεσία. Η δαπάνη συσκευασίας , μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον
ανάδοχο. Τα είδη θα πρέπει να παραδίδονται άθικτα και αναλλοίωτα.
Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών
του Κ.Κ.Π.Δ.Ε και μέχρι ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Η παράδοση του υλικού θα γίνεται στα σημεία που θα υποδειχθούν μετά από έγγραφη εντολή της
Υπηρεσίας εντός πέντε (5) ημερών, με έξοδα του αναδόχου.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207
του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος κατ’εφαρμογή του άρθρου 203 του ν.4412/2016.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον
το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με
μακροσκοπικό έλεγχο. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3
του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε
περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μετά από κάθε τμηματική παράδοση των ειδών της παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στην
παράγραφο 6.1
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο , από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά, αποδεικτικό προσκόμισης τούτων.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2
και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Δείγματα
Η κατάθεση δειγμάτων και οι τεχνικές προδιαγραφές για τις ομάδες και τα είδη που απαιτείται
περιγράφεται στο παράρτημα IV –Τεχνική Περιγραφή και ο τόπος και χρόνος κατάθεσης ορίζονται στον
φάκελο τεχνική προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 214 του Ν.4412/16.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ’ όλιν την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου
6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
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6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού
υλικού έτους 2021 για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας -Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.–(Ν.Π.Δ.Δ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ), προϋπολογισμού μέχρι του
ποσού των 75.592,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής», στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών,
ανά τμήμα/τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα , σύμφωνα με το Παράρτημα III (πίνακες
ειδών και ποσοτήτων).
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την
υπογραφή της, για το σύνολο των τμημάτων. Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους, για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης από την ημέρα υπογραφής θα γίνει τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.
Τεχνικές προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου περιγράφονται στο Παράρτημα III-Τεχνικές
προδιαγραφές

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 75.592,10 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (62.048,03 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής.
Αναλυτική περιγραφή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης έχει ως εξής :

ΤΜΗΜΑΤΑ

Κ.ΑΞΙΑ

ΦΠΑ
6%)

(24%-13%- ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 1-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΙΓΙΟ

24.020,58

5.234,43

29.255,01

ΤΜΗΜΑ 2-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΛΕΧΑΙΝΑ

37.327,10

8.141,56

45.468,66

ΤΜΗΜΑ
ΠΑΤΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ

700,35
62.048,03

3-ΥΓ.ΥΛΙΚΟ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ-
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ΠΑΡΑΡTΗΜΑ II : ΤΕΥΔ & ΟΔΗΓΙΕΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ – υπάρχει ως Συν/νο αρχείο (σε μορφή αρχείου.pdf-ψηφιακά υπογεγραμμένο και σε
μορφή αρχείου.xml ), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τους προσφέροντες, ως
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Το ΤΕΥΔ

που αφορά τον παρόν διαγωνισμό, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και υπάρχει

αναρτημένο στο ΕΣΗΔΗΣ στον συστημικό αριθμό του παρόντος διαγωνισμού σε δύο μορφές: σε μορφή
αρχείου .pdf και σε μορφή αρχείου .xml
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή .xml, να το αποθηκεύσει στον
Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΤΕΥΔ» και να
τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΤΕΥΔ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από
το ΕΣΗΔΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωση του σε μορφή .pdf. με την χρήση κάποιου προγράμματος.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην
ιστοσελίδα).
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΤΕΥΔ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της
προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
(3) Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΤΕΥΔ είτε με τη χρήση του
αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Γενικά



Για την αξιολόγηση των υλικών, απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων για τον ποιοτικό έλεγχο.
Όλα τα είδη να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO και σήμανση CE το πιστοποιητικό του οποίου θα
περιλαμβάνεται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, ήτοι να διαθέτουν:
A) Πιστοποιητικό Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας με αριθμό 010140754 που πληροί τις
απαιτήσεις του προτύπου EN ISO:9001:2008
B) Πιστοποιητικό Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας με αριθμό 01213036 που πληροί τις
απαιτήσεις του προτύπου ISO:13485:2016
Γ) Βεβαίωση με αριθμό TUV-A-MT-1/15/GR178 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004



Στην συσκευασία κάθε υλικού, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός του
εργοστασιακού καταλόγου, καθώς και η κατασκευάστρια εταιρεία, το εργοστάσιο καταγωγής
και η χώρα προέλευσης.



Τα είδη θα πρέπει να παραδίδονται άθικτα και αναλλοίωτα.



Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση ή φθορά των ειδών, η Υπηρεσία διατηρεί

το

δικαίωμα επιστροφής αυτών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ
ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ XL




Υποαλλεργικές, δερματολογικά ελεγμένες, αδιαπέρατες από τα υγρά, με πυρήνα
υπεραπορροφητικό και συμπιεσμένο στρώμα για μείωση του όγκου που αιχμαλωτίζει τις
δυσάρεστες οσμές και προστασία από διαρροές τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της
νύχτας.
Για περιπτώσεις βαριάς μορφής ακράτειας με αδιάβροχο εξωτερικό κάλυμμα και με απαλό,
υγιεινό εσωτερικό υφασμάτινο κάλυμμα που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει, συμβάλλοντας
στην αποφυγή ερεθισμών.
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●

Με αδιάβροχες εσωτερικές ασπίδες (τοιχώματα) για προστασία από διαρροές και ανατομικό
σχεδιασμό με ελαστικές πτυχές γύρω από τα πόδια, ώστε να διατηρούν ένα ευχάριστα στεγνό
περιβάλλον γύρω από το δέρμα χάρη στην υψηλή αεροδιαπερατότητά τους στην περιοχή των
γοφών.
Ανθεκτικά και σταθερά πλαϊνά και ειδικές διπλές πλαϊνές αυτοκόλλητες ταινίες που
επανακολούνται από το λευκό μέρος που δίνουν τη δυνατότητα για άνοιγμα-κλείσιμο.
Αν αναγράφεται δείκτης απορροφητικότητας σε σταγόνες τότε πρέπει να καλύπτει τον μέγιστο
αριθμό σταγόνων.(πχ αν απορροφητικότητα: 5-10 σταγόνες θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες οι
δέκα σταγόνες.
Περιφέρεια (cm): 150-175
Για νοσοκομειακή χρήση
Σήμανση CE

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΟ
Μέγεθος: MEDIUM







●

Περίμετρος γοφών/κοιλιάς: 80-120 cm
Πάνες σε μορφή εσωρούχου για σοβαρή ακράτεια που προσφέρουν άνεση κατά τη χρήση και
τέλεια προστασία από την υπερβολική υγρασία.
Με αντιβακτηριακό μη υφασμένο υλικό, με υπεραπορροφητικό πυρήνα που αιχμαλωτίζει τις
δυσάρεστες οσμές
Mε ανατομικό σχεδιασμό και ελαστικές πτυχές γύρω από τα πόδια.
Δερματολογικά ελεγμένα
Αν αναγράφεται δείκτης απορροφητικότητας σε σταγόνες τότε πρέπει να καλύπτει τον μέγιστο
αριθμό σταγόνων.(πχ αν απορροφητικότητα: 5-10 σταγόνες θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες οι
δέκα σταγόνες.
Για νοσοκομειακή χρήση
Σήμανση CE





Μέγεθος: LARGE
Περίμετρος γοφών/κοιλιάς: 100-150 cm
Πάνες σε μορφή εσωρούχου για σοβαρή ακράτεια που προσφέρουν άνεση κατά τη χρήση και
τέλεια προστασία από την υπερβολική υγρασία.
 Με αντιβακτηριακό μη υφασμένο υλικό, με υπεραπορροφητικό πυρήνα που αιχμαλωτίζει τις
δυσάρεστες οσμές
 Mε ανατομικό σχεδιασμό και ελαστικές πτυχές γύρω από τα πόδια.
 Δερματολογικά ελεγμένα
 Αν αναγράφεται δείκτης απορροφητικότητας σε σταγόνες τότε πρέπει να καλύπτει τον μέγιστο
αριθμό σταγόνων.(πχ αν απορροφητικότητα: 5-10 σταγόνες θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες οι
δέκα σταγόνες.
 Για νοσοκομειακή χρήση
● Σήμανση CE
ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ



Αδιάβροχα, υψηλής απορροφητικότητας πυρήνα
Επένδυση από μη υφασμένο υλικό υφασμάτινης υφής που καλύπτει όλη την επιφάνεια του
υποσέντονου μέχρι και το περίγραμμα από μεμβράνη.
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●

Αδιάβροχη, αντιολισθητική εξωτερική μεμβράνη
Μη αρωματισμένα
Να εξασφαλίζουν υγιεινή, άνεση και μέγιστη στεγανότητα για ασθενείς με προβλήματα ακράτειας
ώστε να κλειδώνουν την υγρασία και τις δυσάρεστες οσμές.
Με μαλακή και ανθεκτική σύνθεση ώστε το δέρμα να προστατεύεται από την υγρασία και τις
φλεγμονές που προκαλούνται από συνεχή ακινησία στο κρεβάτι.
Διάσταση 60x90cm
Αν αναγράφεται δείκτης απορροφητικότητας σε σταγόνες, τότε πρέπει να καλύπτει τον μέγιστο
αριθμό σταγόνων, (πχ. αν απορροφητικότητα: 1-4 σταγόνες θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες οι
τέσσερις σταγόνες).
Για νοσοκομειακή χρήση
Σήμανση CE

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ











Από 100% ανακυκλωμένο και λευκασμένο
χημικό πολτό
Απορροφητικός, απαλός και ανθεκτικός στη
χρήση
Μετά τη χρήση να μην τρίβεται
Παράγεται από άριστης ποιότητας υλικά.
Διατίθεται στις συσκευασίες των 5 κιλών
Διαστάσεις: 40cmX60cm
Συσκευασμένος κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά του, σε νάιλον σακούλα
ανά 5 kg.
Για νοσοκομειακή χρήση

ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ
 Αποστειρωμένα επιθέματα γάζας από 100% βαμβάκι υψηλής ποιότητας και αντοχής
 Διπλωμένα άκρα κάθε επιθέματος χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια).
 Ένα τεμάχιο/φάκελο.
 Εύκολο άνοιγμα χωρίς να μολύνεται το επίθεμα.
 Η συσκευασία φέρει αριθμό παρτίδας, ημερομηνία λήξης και σήμανση CE.
 36 cm x 40 cm - 12 διπλώσεις (10cm x 10cm) Κυτίο 100 τεμ.
● Για νοσοκομειακή χρήση
ΓΑΝΤΙΑ LATEX











Μέγεθος SMALL MEDIUM LARGE
Ελαφρώς πουδραρισμένα
Μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένα
Αμφιδέξια.
Αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας latex
Ενισχυμένη αντοχή και εξαιρετική εφαρμογή
Απόλυτη προστασία
Λεία και σταθεροποιούμενα στον καρπό
Δερματολογικά ελεγμένα
Συσκευασία : 100 Τεμάχια
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 Για νοσοκομειακή χρήση
● Σήμανση CE
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ











Μέγεθος MEDIUM
Χωρίς πούδρα
Χωρίς Latex
Μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένα
Αμφιδέξια
Αρίστης ποιότητας, υψηλής ελαστικότητας, χωρίς ραφές
Ενισχυμένη αντοχή και εξαιρετική εφαρμογή
Απόλυτη προστασία
Λεία και σταθεροποιούμενα στον καρπό
Δερματολογικά ελεγμένα, κατάλληλα για άτομα που ενδέχεται να παρουσιάσουν αλλεργία στο
λάτεξ και στη πούδρα
 Συσκευασία: 100 Τεμάχια
 Για νοσοκομειακή χρήση
● Σήμανση CE
ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΕΣ









●

Αποστειρωμένοι, ατομικά συσκευασμένοι
Με κάνουλα εκκένωσης
Χωρητικότητας 2000ml
Με διαγράμμιση ανά 100ml
Η αποχετευτική είσοδος και έξοδος είναι αδιαφανής και τοποθετημένη στο κέντρο. Ο σωλήνας
είναι διαφανής δεν τσακίζει και το συνολικό μήκος του είναι τουλάχιστον 90cm
Κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου PVC με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές
Διαθέτουν εσωτερικά του σάκου ειδική βαλβίδα μη παλινδρόμησης και εξωτερικά στο κάτω μέρος
διαφανή στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων τύπου Τ.
Διαθέτουν ενισχυμένες οπές για σίγουρη στήριξη.
Είναι συσκευασμένοι σε ασφαλή συσκευασία
Σήμανση CE

ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΕΣ








Μη αποστειρωμένοι
Με κάνουλα εκκένωσης
Χωρητικότητας 2000ml
Με διαγράμμιση ανά 100ml
Η αποχετευτική είσοδος και έξοδος είναι αδιαφανής και τοποθετημένη στο κέντρο. Ο σωλήνας
είναι διαφανής δεν τσακίζει και το συνολικό μήκος
του είναι τουλάχιστον 90cm
Κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου PVC με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές
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Διαθέτουν εσωτερικά του σάκου ειδική βαλβίδα μη παλινδρόμησης και εξωτερικά στο κάτω μέρος
διαφανή στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων τύπου Τ.
Διαθέτουν ενισχυμένες οπές για σίγουρη στήριξη.
Σε ασφαλή συσκευασία
Σήμανση CE

ΒΑΜΒΑΚΙ


Υδρόφιλο ρολό άριστης ποιότητας για νοσοκομειακή χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας
 Λευκό, απορροφητικό
 Όχι αρωματισμένο
● Συσκευασία κιλού, πλαστική για προστασία από υγρασία και σκόνη
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 cc και 10cc





Μιας χρήσης
μη τοξικές
συσκευασία σφραγισμένη, εγγυημένα αποστειρωμένη και ελεύθερη πυρετογόνων.
Η υψηλή διαφάνεια της σύριγγας επιτρέπει στο χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της ανάμειξης και
της ροής του υγρού
 Η μαύρη ανεξίτηλη βαθμονόμηση επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση
 Φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ
 Σε συσκευασία τεμαχίου, άθικτη που να διατηρεί το περιεχόμενο στείρο
 Περιλαμβάνει βελόνα 21G
 Να φέρει ημερομηνία λήξης
●Σήμανση CE
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΡΟΦΗΣ










●

Σύριγγες τροφής 60cc,
Μιας χρήσης,
Μη τοξικές
Συσκευασία σφραγισμένη, εγγυημένα αποστειρωμένη και ελεύθερη πυρετογόνων.
Η υψηλή διαφάνεια της σύριγγας επιτρέπει στο χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της ανάμειξης και
της ροής του υγρού
Η μαύρη ανεξίτηλη βαθμονόμηση επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση
Φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ
Σε συσκευασία τεμαχίου, άθικτη που να διατηρεί το περιεχόμενο στείρο
Διαθέτουν χοντρό στόμιο, μεγάλο ρύγχος with catheter tip
Να φέρει ημερομηνία λήξης
Σήμανση CE

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 7 ½
● Μιας χρήσης, κατασκευασμένα από φυσικό εκχύλισμα καουτσούκ (λάτεξ)
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●

Αποστειρωμένα με ακτινοβολία «γ»
Πολύ λεπτά προκειμένου να μην επηρεάζουν την αφή του χρήστη και ταυτόχρονα πολύ ανθεκτικά
για την ασφάλεια του
Ανατομικά σχεδιασμένα με τέλεια ελαστικότητα και ελαφρώς πουδραρισμένα, προκειμένου να
εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή
Το μήκος τους φθάνει τα 28 εκατοστά και στο τελείωμα τους φέρουν γύρισμα (ρεβέρ) για
ασφαλέστερη χρήση
Είναι ποιοτικά ελεγμένα ηλεκτρονικά, για την αποφυγή μικροοπών και ατελειών
Συσκευασμένα επί χάρτου ανά ζεύγη με διαχωρισμό δεξιού και αριστερού γαντιού
Να φέρει ημερομηνία λήξης
Σήμανση CE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ME ΛΑΣΤΙΧΟ








●

Μιας χρήσης, τριών στρωμάτων (3ply) υποαλλεργικές, αδιάβροχες
Άοσμες, μη ερεθιστικές, πολύ άνετες στην αναπνοή
Ο τύπος του non-woven υλικού είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς χνούδι μη ερεθιστικός
Με προσθήκη, εσωτερικά, ειδικού αντιβακτηριδιακού φίλτρου αποδοτικότητας μεγαλύτερης από
95%
Φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος τους για καλύτερη εφαρμογή και την πλήρη
επικάλυψη του κάτω μέρους του προσώπου
Κατά μήκος και στην επάνω πλευρά της μάσκας υπάρχει εσωτερικό επιρρίνειο έλασμα, το οποίο
είναι επικαλυμμένο με πλαστική μεμβράνη για να μην οξειδώνεται. Το επιρρίνειο έλασμα με μικρή
πίεση παίρνει το σχήμα του προσώπου στο ύψος της μύτης.
Τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα, ενώ παράλληλα παραμένουν σταθερές στην θέση τους
Διαστάσεων 18cm x 9.5cm περίπου
Σήμανση CE

ΜΑΣΚΕΣ YΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2







●

Η Μάσκα KN95 Υψηλής Προστασίας (FFP2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προφύλαξης για
μικρόβια, στερεά και υγρά αερολύματα , σκόνη, μικρά σωματίδια στον αέρα, γύρη, μούχλα, καπνό
κλπ.
Συνιστάται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την προστασία της υγείας και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μέτρο προστασίας για τον έλεγχο της εξάπλωσης ορισμένων αναπνευστικών
νοσημάτων όπως η λοίμωξη από τον Κορωνοϊό COVID-19
Με εσωτερικές στρώσεις που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του φιλτραρίσματος
Εφαρμόζει στο σχήμα του προσώπου και είναι ιδιαίτερα άνετη στην αναπνοή
(αλουμινένιο έλασμα και μαλακά κορδόνια στερέωσης πίσω από τα αυτιά)
Ικανότητα φιλτραρίσματος: 95%
Πρότυπο: GB 2626-2006
Συσκευασμένη σε νάιλον περιέκτη
Σήμανση CE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΟΜΠΕΣ
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Μιας χρήσης
Μη αποστειρωμένες ποδιές χειρουργείου (non woven) με μανίκι, απόλυτα αποτελεσματικές σε
δύσκολες συνθήκες, παρέχοντας προστασία από τη μεταφορά μικροοργανισμών και
σωματικών υγρών.
● Σήμανση CE
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
 Αποστειρωμένα
 50χ75cm
 Χωρίς οπή
 2 στρωμάτων
 Ατομική συσκευασία
● Σήμανση CE

ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
● Από υλικό non woven και λάστιχο περιμετρικά προσφέροντας απαλή προστασία
και άριστη αισθητική, μη αποστειρωμένο και διαθέσιμο ένα μέγεθος
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ
 Πλαστικά ποδονάρια μίας χρήσης
 Αδιάβροχα και ανθεκτικά
 Με αντιολισθητική προστασία εξαιτίας της ειδικής κατασκευής στο πέλμα
● Έχουν λάστιχο προκειμένου να προσαρμόζονται σε κάθε μέγεθος παπουτσιού
εξασφαλίζοντας τέλεια εφαρμογή στον χρήστη
ΝΑΫΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ



Μιας χρήσης
Ανθεκτικές, λευκές, αδιάβροχες να κρεμάνε στο λαιμό, να δένουν στη μέση και να καλύπτουν
ολόκληρη την πρόσθια επιφάνεια του σώματος
● Σήμανση CE
ΔΟΧΕΙΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ
● Χωρητικότητας 2,7 λίτρων με καπάκι ασφαλείας

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ FOLLEY 2 ΟΔΩΝ Νο 14, 16, 18, 20.


Σιλικόνη 100% υψηλής ποιότητας, υποαλλεργική προκειμένου να αποτρέπεται η δημιουργία
ερεθισμών στην ουρήθρα και να επιτυγχάνεται η παραμονή του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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●

Αποστειρωμένος και ακτινοσκιερός
υδροθάλαμος (μπαλόνι) είναι ενισχυμένος, φουσκώνει συμμετρικά και είναι περιεκτικότητας από
5-15ml.
Το μήκος του καθετήρα είναι 40cm περίπου και δε τσακίζει.
Η βαλβίδα είναι ασφάλειας και κατάλληλη για άκρο συριγγών
Ο χρωματισμός είναι ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα βάση διεθνών προτύπων.
Σε ασφαλή συσκευασία
Να φέρουν ημερομηνία λήξης
Σήμανση CE

ΣAKOI OΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ







●

Ενός τεμαχίου ευέλικτο και διακριτικό ενιαίο σύστημα που συνδυάζει την βάση και τον σάκο σε
μια ενιαία μονάδα, προσφέροντας απαλή, ασφαλή και άνετη εμπειρία
Διαφανής για έλεγχο της ποιότητας των ούρων με νέο σχήμα που στοχεύει στην εργονομία και την
άνεση
Αυτοκόλλητος σάκος με αναδιπλούμενο σωληνάκι εκροής
Έχει αναδιπλούμενη τάπα για μεγαλύτερη ασφάλεια και εύκολο άδειασμα του σάκου.
Εργονομική βαλβίδα αδειάσματος που συνδέεται με ουροσυλλέκτη μέσω συνδέσμου που
περιλαμβάνεται στην συσκευασία.
Αντιιδρωτική επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το δέρμα σχεδιασμένο για την ασφάλεια και την
άνεση.
Άνοιγμα στομίας 13-45mm περίπου
Να
φέρουν
ημερομηνία
λήξης

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ
 Πλαστικό με διαβαθμισμένο σωλήνα, μη τοξικό υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής
 Χωρίς λαβή
● Με βιδωτό καπάκι ασφαλείας
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
● 420ml ΒΑΘΜΟΙ 95
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ
● 400ml ΒΑΘΜΟΙ 93
ANTIΣΗΠΤΙΚΟ GEL



ML 500
Αντισηπτικό gel, με αντιβακτηριδιακές και αντισηπτικές ιδιότητες σε πρακτική συσκευασία με
αντλία
 Περιέχει αιθυλική αλκοόλη 70% και ενυδατικούς παράγοντες
 Είναι κατάλληλο για ταχεία απολύμανση των χεριών
● Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα και δεν αφήνει υπολείμματα
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N/S 0,9%
 500cc
 Στείρο, ισότονο διάλυμα
 Να φέρουν ημερομηνία λήξης
● Σήμανση CE

N/S 0,9%
● Πλαστικές φύσιγγες 10 cc –συσκ.50 τεμαχίων
 Στείρο, ισότονο διάλυμα
 Να φέρουν ημερομηνία λήξης
● Σήμανση CE

BD Thin Wall ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΕΣ (100τμχ) 31G x 5mm
 Σχεδιασμένες με άριστο σχήμα για μέγιστη ευκολία και αξιοπιστία.
 Η βελόνα καλύπτεται από πολυμερή σιλικόνη κάνοντας την ένεση πιο ανώδυνη
 Κατασκευασμένες με ειδικής χειρουργικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι.
 Είναι μη τοξικές και χωρίς λάτεξ και η συσκευασία περιέχει 100 τεμάχια.
● Να φέρουν ημερομηνία λήξης

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ (thin lancets)
 Mε λεπτό άκρο για λιγότερο επώδυνο τσίμπημα (28 gauge).
 Διατίθενται σε συσκευασίες των 50 αποστειρωμένων βελόνων
 Να προορίζονται για χρήση με το μετρητή FreeStyle Freedom Lite.
● Να φέρουν ημερομηνία λήξης

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ(50τμχ)
 Ταινίες Free style lite, συμβατές με μηχάνημα FreeStyle Freedom Lite
● Να φέρουν ημερομηνία λήξης

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
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 Ακριβή μέτρηση θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώματος
 Ανέπαφη μέτρηση με ταχύτητα 1sec
 Να διατηρεί ιστορικό θερμοκρασιών
 Απενεργοποίηση μετά από 30 sec αυτόματα
 Διαστάσεις : 145x80x40mm
 Εύρος θερμοκρασίας μέτρησης: 32.0°C ~ 43.0°C
 Λειτουργία σε περιβάλλον: 16°C ~ 40°C
 Διαβάθμιση ανά: 0.1°C
 Χρόνος απόκρισης: 0.5s
 Απόσταση μέτρησης: 5~8cm
 Λειτουργεί με μπαταρίες ΑΑ.
●Σήμανση CE

ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ
●Να είναι πλαστικά μιας χρήσης

ΚΟΛΩΝΙΑ
● Tύπου MYΡTΩ με άρωμα λεμόνι
● Συσκευασία 1 LT

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
Αντισηπτικά χεριών
GEL 500 ml με γέλη
Ταινίες για μηχανάκι σακχάρου
ΚΟΥΤΙ 30 που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχα μηχανάκια που δείχνουν την τιμή του σακχάρου, μετά
τη λήψη της σταγόνας αίματος από το δάκτυλο του ασθενούς (συσκευασία 50 τεμαχίων).
Εξεταστικά γάντια Νιτριλίου
χρώματος μπλε, συσκευασία των 100 τεμαχίων
Να είναι μιας χρήσεως.
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Να μην συγκεντρώνουν πούδρα και να είναι αποδεσμευμένα από λιπαντικές ουσίες.
Να είναι ικανά να προστατέψουν τα χέρια που είναι ευαίσθητα σε ταλκ ή υλικό latex.
Να είναι κατάλληλα για χρήστες που έρχονται σε επαφή με βιολογικά υγρά ή οποιεσδήποτε
δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο από επαφή με βιολογικούς παράγοντες.
Μάσκες προσώπου ενηλίκων
μιας χρήσης
συσκευασία των 50 τεμαχίων
Μάσκες προστασίας προσώπου ενηλίκων
πολλαπλών χρήσεων Υφασμάτινη διπλό ύφασμα - 100% Βαμβάκι,
να πλένετε και να σιδερώνεται
συσκευασία των 50 τεμαχίων με μεταλλικό έλασμα για την μύτη.

Αλκοολούχος Λοσιόν
430ml, Τουλάχιστον 95ο Οινόπνευμα
Λευκοπλάστ
Κόκκινος με διαστάσεις 2,5 x 5
Καθετήρας ουρολογικός
FOLEY 2 οδών Σιλικοναρισμένο latex Νο 16
Λευκοπλάστ
Διαστάσεις 2,5x5 από μετάξι
Βαμβάκι
Υδρόφιλο φαρμακευτικό 70γρ.
θα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Φαρμακοποίας
Γάζες αποστειρωμένες
Διαστάσεις 36 x 40
Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι.
Να αναγράφεται στην συσκευασία της, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης.
Να είναι ελεύθερη από κόλλα και να μην έχει χρωστικές ουσίες.
Να έχει υψηλή απορροφητικότητα.
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Γάζες
Αυτοκόλλητες. Από όλα τα μεγέθη
Πεταλούδες
Να προσφέρεται στα ζητούμενα μεγέθη, να φέρει επισήμανση CE Mark. Να διαθέτει αποστείρωση για 5
χρόνια.
Καθετήρας (σωλήνας) Αερίων,
μιας χρήσης, αποστειρωμένος ΝΟ 18 κατασκευασμένος από ιατρικού τύπου PVC (medical grade)
εξωτερικά σιλικοναρισμένος. Το άκρο του να είναι κλειστό, στρογγυλοποιημένο και μη τραυματικό,
ενώ οι πλάγιες οπές του να είναι λείες και στρογγυλοποιημένες προκειμένου να μην τραυματίζουν.
Ο καθετήρας να έχει μήκος 40cm, να μην τσακίζει και η υποδοχή του να είναι έγχρωμη ανάλογα με το
μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Να είναι αποστειρωμένος με Οξείδιο
αιθυλενίου (ΕΟ) και συσκευασμένος σε ασφαλή συσκευασία Peel Pack.
Θερμόμετρο
Ψηφιακό
Δοχεία απορρόφησης μολυσματικού υλικού και βελονών
Από ειδικό σκληρό πλαστικό αδιάτρητα να επιτρέπουν την ακίνδυνη απομάκρυνση της βελόνας από τη
σύριγγα, με πώμα ασφαλείας κλεισίματος, να είναι απλά στη χρήση, με ένδειξη CE , να κλείνουν
ερμητικά, διαστάσεις 2,5-3 lit.
Μάσκες Ο2 Νεφελοποιητή.
Να αποτελούνται από διάφανο υλικό , με πλάγιες οπές εκπνοής, ανατομική κατασκευή και επιρρίνια
ταινία αλουμινίου. Η μάσκα να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 1,80μ. και να εφαρμόζει σε
οποιοδήποτε ροόμετρο.

Γουδί φαρμάκων
Από πορσελάνη
Κολώνιες
1 lit
Παραφινέλαιο
1 lit
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Κύπελλα Ούρων
Αποστειρωμένα 100ml, κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, μη τοξικό κατάλληλο για την παραγωγή
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Να είναι ημιδιαφανές-ματ, περιεκτικότητας 100ml και το πώμα είναι βιδωτό. Να είναι
συσκευασμένα αεροστεγώς, έκαστος, εντός φακέλου σελοφάν και είναι στείρα μικροβίων.
Ποτήρια Νοσηλείας
20ml

Πιπίλες μπουκαλιών
σιλικόνης (όχι κοφτές), ενηλίκων

Σύριγγα 5cc και 10cc
μιας χρήσης, αποστειρωμένη και ελεύθερη πυρετογόνων. Να είναι εγγυημένα αποστειρωμένη και η
συσκευασία να είναι σφραγισμένη. Το σετ σύριγγα-βελόνα να είναι αποστειρωμένα. Στην συσκευασία
να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης καθώς και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.
Να είναι εφοδιασμένη με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του
εμβόλου.
Τα υλικά κατασκευής να είναι το πολυπροπυλένιο για τον κύλινδρο, πολυαιθυλένιο για το έμβολο και
το καουτσούκ σιλικονισμένο για το ελαστικό παρέμβυσμα.
Ροόμετρο με υγραντήρα
Ψαλίδια νυχιών
Σκαρφιστήρες
συσκευασία 100 τεμαχίων
Βελόνες BD Micro
Σακχάρου συσκευασία 50 τεμαχίων
Οινόπνευμα
καθαρό 430ml 96o
Μπιμπερό
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πλαστικά 300ml
Γλωσσοπίεστρα
Ξύλινα Αποστειρωμένα συσκευασία 100 τεμαχίων
Θερμόμετρα
πυρετού μετώπου.

Πάνα ενηλίκων
διαστάσεων 80-120cm Αντιαλλεργικές , Υπεραπορροφητικές, με ειδικά σχεδιασμένο ανατομικό σχήμα
για μεγαλύτερη άνεση και τέλεια εφαρμογή με υπεραπορροφητικό (super plus) συμπιεσμένο στρώμα
για τέλεια προστασία και μείωση του όγκου. Εξωτερική αδιάβροχη επένδυση, 4 αυτοκόλλητα ισχυρά.
Σχεδιασμένη έτσι ώστε να εμποδίζεται η διαρροή. Να έχουν διπλά λαστιχάκια στα πλαϊνά και πλαϊνές
ασπίδες προστασίας. Επίσης η εσωτερική επιφάνεια να είναι υδρόφιλη, λεπτή, απαλή, διατηρώντας
στεγνό το δέρμα.
Να προσδιορίζεται με σαφήνεια το βάρος, η απορροφητικότητα, η συσκευασία να είναι εξαιρετικά
απαλή. Και να φέρουν την σήμανση C.E.
Πάνα ενηλίκων
διαστάσεων 110-150 cm Αντιαλλεργικές , Υπεραπορροφητικές, με ειδικά σχεδιασμένο ανατομικό σχήμα
για μεγαλύτερη άνεση και τέλεια εφαρμογή με υπεραπορροφητικό (super plus) συμπιεσμένο στρώμα
για τέλεια προστασία και μείωση του όγκου. Εξωτερική αδιάβροχη επένδυση, 4 αυτοκόλλητα ισχυρά.
Σχεδιασμένη έτσι ώστε να εμποδίζεται η διαρροή. Να έχουν διπλά λαστιχάκια στα πλαϊνά και πλαϊνές
ασπίδες προστασίας. Επίσης η εσωτερική επιφάνεια να είναι υδρόφιλη, λεπτή, απαλή, διατηρώντας
στεγνό το δέρμα.
Να προσδιορίζεται με σαφήνεια το βάρος, η απορροφητικότητα, η συσκευασία να είναι εξαιρετικά
απαλή. Και να φέρουν την σήμανση C.E.

Υποσέντονα
διαστάσεων 60x90 cm, βαρέως πασχόντων, με απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό, να
εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα. Να μην τρίβουν, να μην αφήνουν χνούδι και η
μία επιφάνεια να έχει αδιάβροχη υποαλλεργική επένδυση και η άλλη, ανθεκτικό, απορροφητικό και
υποαλλεργικό υλικό.
Να φέρουν την σήμανση C.E.

Γάντια
Χειρουργικά αποστειρωμένα με πούδρα,συσκ.100 τεμαχίων
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ –
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΡΕΝΩΝ - ΘΗΛΕΩΝ

Βαμβάκι
υδρόφιλο 100 ml

Ελαστικοί επίδεσμοι 10 cm X 4M

Οινόπνευμα
λευκό - καθαρό αιθανόλη 180 ml

Betadine
240 ml solution ιωδιούχος ποβιδόνη

Betadine
scrab ιωδιούχος ποβιδόνη

Γάζες
αποστειρωμένες 5X5 cm

Επιθέματα
Αυτοκόλλητα τραυμάτων μεσαίου μεγέθους

Hansaplast
universal strips X10 διάφορα μεγέθη

Leukoplast
2,5 cm X5m

Uro-box
αποστειρωμένος ουροσυλλέκτης 60 ml
64
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ-ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ
1

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
AMEA
ΑΙΓΙΟΥ -ΑΙΓΙΟ)
Π/Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ χωρίς Φ.Π.Α

24.020,58

ΦΠΑ (6% , 13% & 24%)

5.234,43

Π/Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ με Φ.Π.Α

29.255,01

CPV

33680000-0

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΜΧ,ΒΤ)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ XL

ΤΕΜ.

28.000

2

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΟ
MEDIUM

ΤΕΜ.

500

3

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΟ
LARGE

ΤΕΜ.

500

4

ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ

ΤΕΜ.

25.000

5
6

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

ΠΑΚΕΤΟ
ΤΕΜ.

5.000

7

ΓΑΝΤΙΑ LATEX (small)

ΤΕΜ.

5.000

8

ΓΑΝΤΙΑ LATEX (medium)

ΤΕΜ.

90.000

9

ΓΑΝΤΙΑ LATEX(large)

ΤΕΜ.

40.000

10

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (medium)

ΤΕΜ.

10.000

11

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
(αποστειρωμένοι)

ΤΕΜ.

1.000

12

ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΕΣ (μη
αποστειρωμένοι)

ΤΕΜ.

13

ΒΑΜΒΑΚΙ

KG (ΣΥΣΚ. ΚΙΛΟΥ)

14

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5cc

ΤΕΜ.

100

15

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10cc

ΤΕΜ.

500

16

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60cc

ΤΕΜ.

200

17

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 7 ½

ΤΕΜ.

150
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18

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ME
ΛΑΣΤΙΧΟ

ΤΕΜ.

8.000

19

ΜΑΣΚΕΣ YΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
FFP2

ΤΕΜ.

100

20

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΟΜΠΕΣ

ΤΕΜ.

500

21

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΤΕΜ.

100

22

ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΕΜ.

300

23

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ

ΤΕΜ.

1.000

24

ΝΑΫΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

ΤΕΜ.

2.000

25

ΔΟΧΕΙΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ

ΤΕΜ.

12

ΤΕΜ.

5

ΤΕΜ.

50

ΤΕΜ.

100

ΤΕΜ.

20

26

27

28

29

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
FOLLEY 2 ΟΔΩΝ
Νο 14

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
FOLLEY 2 ΟΔΩΝ
Νο 16
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
FOLLEY 2 ΟΔΩΝ
Νο 18
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
FOLLEY 2 ΟΔΩΝ
Νο 20

30

ΣAKOI OΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΤΕΜ.

150

31

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ

ΤΕΜ.

40

32

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (420 ml)

ΤΕΜ.

20

33

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ (400 ml)

ΤΕΜ.

200

34

ANTIΣΗΠΤΙΚΟ GEL (500 ml)

ΤΕΜ.

250

35

N/S 0,9% (500 cc)

ΤΕΜ.

50

66

21PROC008595105 2021-05-13
36

N/S 0,9% (10 cc σε συσκ.50 τμχ.)Πλαστικές φύσιγγες

bt

15

37

BD Thin Wall ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΕΣ
(100τμχ) 31G x 5mm

bt

20

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ (thin lancets)

bt

39

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ(50τμχ)

bt

60

40

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΤΕΜ.

2

41

ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ

ΤΕΜ.

10

42

ΚΟΛΩΝΙΑ (1 lt)

ΤΕΜ.

15

ΤΜΗΜΑ
2

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ)
Π/Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ χωρίς Φ.Π.Α

38

60

37.327,10
ΦΠΑ (6% , 13% & 24%)
8.141,56
Π/Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

45.468,66

CPV

33680000-0
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Θερμόμετρο

2

Δοχεία
μολυσματικών
βελονιών

ΤΕΜΑΧΙΟ
απορρόφησης
υλικού
και

3

Μάσκες Ο2 Νεφελοποιητή

4

Γουδί φαρμάκων

5

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
5
20

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

50

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

Κολώνιες

ΤΕΜΑΧΙΟ (1 lt)

50

6

Παραφινέλαιο

ΤΕΜΑΧΙΟ (1 lt)

100

7

Κύπελλα Ούρων Αποστειρωμένα
100ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

Ποτήρια Νοσηλείας 20ml

ΤΕΜΑΧΙΟ
67
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9

Πιπίλες μπουκαλιών

ΤΕΜΑΧΙΟ

250

10

Σύριγγα 5cc

ΤΕΜΑΧΙΟ

200

11

Σύριγγα 10cc

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.000

12

Ροόμετρο με υγραντήρα

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

13

Ψαλίδια νυχιών

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

14

Σκαρφιστήρες

ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)

20

15

Βελόνες BD Micro Σακχάρου

ΚΟΥΤΙ (50 τμχ)

20

16

Οινόπνευμα

17

Μπιμπερό πλαστικά 300ml

18

Γλωσσοπίεστρα
Αποστειρωμένα

19

Θερμόμετρα Πυρετού

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

Πάνα ενηλίκων διαστάσεων 80120cm

ΤΕΜΑΧΙΟ

21

Υποσέντονα (60x90 cm)

ΤΕΜΑΧΙΟ

37.000

22

Πάνα ενηλίκων 110-150 cm

ΤΕΜΑΧΙΟ

43.000

23

Γάντια χειρουργικά

ΚΟΥΤΙ (100τμχ)

1

24

Λευκοπλάστ

ΤΕΜΑΧΙΟ

100

25

Καθετήρας ουρολογικός FOLEY 2
οδών

ΤΕΜΑΧΙΟ

26

Λευκοπλάστ

ΤΕΜΑΧΙΟ

60

27

Βαμβάκι

ΤΕΜΑΧΙΟ (70 gr)

50

28

Γάζες αποστειρωμένες

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.500

29

Γάζες αυτοκόλλητες

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.500

30

Πεταλούδες

ΤΕΜΑΧΙΟ

200

31

Καθετήρας (σωλήνας) Αερίων,
μιας χρήσης, αποστειρωμένος

ΤΕΜΑΧΙΟ

32

Αντισηπτικά χεριών GEL

33

Ταινίες για μηχανάκι σακχάρου

34

Εξεταστικά γάντια

35

Μάσκες προσώπου
μιας χρήσης

36

Μάσκες προστασίας προσώπου
ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων

37

Αλκοολούχος Λοσιόν Οινόπνευμα
430ml

ΤΜΗΜΑ
3

ΤΕΜΑΧΙΟ ( 430 ml)

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

150

Ξύλινα
ΚΟΥΤΙ (100τμχ)

ΤΕΜΑΧΙΟ (500 ml)
ΚΟΥΤΙ (50 τμχ)

7
43.000

10

30
200
30

ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)

700

ΚΟΥΤΙ (50 τμχ)

20

ΚΟΥΤΙ (50 τμχ)

20

ΤΕΜΑΧΙΟ (430 ml)

100

ενηλίκων

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΡΕΝΩΝ & ΘΗΛΕΩΝΠΑΤΡΑ

5
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Π/Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ χωρίς Φ.Π.Α

700,35

ΦΠΑ (6% , 13% & 24%)

168,08

Π/Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

868,43

CPV
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

33680000-0
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Βαμβάκι υδρόφιλο 100 ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

2

Ελαστικούς επιδέσμους 10 cm X
4M

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

3

Οινόπνευμα λευκό - καθαρό
αιθανόλη 180 ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

4

Betadine 240 ml solution
ιωδιούχος ποβιδόνη

ΤΕΜΑΧΙΟ

12

5

Betadine scrab ιωδιούχος
ποβιδόνη

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

6

Γάζες αποστειρωμένες 5Χ5cm

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

7

Αυτοκόλλητα επιθέματα
τραυμάτων μεσαίου μεγέθους

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

8

Hansaplast universal strips X10
διάφορα μεγέθη

ΚΟΥΤΙ

10

9

Leukoplast 2,5 cm X5m

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

10

Uro-box αποστειρωμένος
ουροσυλλέκτης 60 ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

50
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ...................................
Κατάστημα ...............................
(Δ/νση οδός - αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία έκδοσης...........
ΕΥΡΩ .....................................

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ.................................ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.........................(ολογράφως και
αριθμητικώς)
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
..........................υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική
διεύθυνση). ................................................... Ταχυδρομική Δ/νση ................................................................για τη
συμμετοχή της στο διενεργούμενο ηλεκτρονικό διαγωνισμό της ...........................……(ημερομηνία διενέργειας) για την
«…………………………..…………………………………………………………….» της υπ' αριθμ. …………………………/2018 Διακήρυξής σας.
•
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
• Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
•
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
• Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση
ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
•
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ..........................................................
•
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς,
όπως
σχετικά
αναφέρεται
στη
Διακήρυξη.
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ...................................
Κατάστημα ...............................
(Δ/νση οδός - αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία έκδοσης.
ΕΥΡΩ ........................

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ.................................................ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ................................
(ολογράφως και αριθμητικώς)
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
..........................υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική
διεύθυνση). ................................................... Ταχυδρομική Δ/νση .......................................................για την καλή
εκτέλεση των όρων της υπ'αρ......................... Σύμβασης για την
«…………………………………………………………………………………………………………………………….»
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
•
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
• Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση
ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
•
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ..........................................................
•
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, για το διάστημα που ορίζεται στη Σύμβαση.

21PROC008595105 2021-05-13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ
1

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ AMEA ΑΙΓΙΟΥ -ΑΙΓΙΟ)

CPV

33680000-0

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΜΧ,ΒΤ)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ XL

ΤΕΜ.

28.000

2

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΟ
MEDIUM

ΤΕΜ.

500

3

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΟ
LARGE

ΤΕΜ.

500

4

ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ

ΤΕΜ.

25.000

5
6

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

ΠΑΚΕΤΟ
ΤΕΜ.

5.000

7

ΓΑΝΤΙΑ LATEX (small)

ΤΕΜ.

5.000

8

ΓΑΝΤΙΑ LATEX (medium)

ΤΕΜ.

90.000

9

ΓΑΝΤΙΑ LATEX(large)

ΤΕΜ.

40.000

10

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (medium)

ΤΕΜ.

10.000

11

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (αποστειρωμένοι)

ΤΕΜ.

1.000

12

ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΕΣ (μη αποστειρωμένοι)

ΤΕΜ.

3.000

13

ΒΑΜΒΑΚΙ

KG (ΣΥΣΚ. ΚΙΛΟΥ)

14

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5cc

ΤΕΜ.

100

15

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10cc

ΤΕΜ.

500

16

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60cc

ΤΕΜ.

200

17

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 7 ½

ΤΕΜ.

150

18

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ME ΛΑΣΤΙΧΟ

ΤΕΜ.

8.000

19

ΜΑΣΚΕΣ YΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2

ΤΕΜ.

100

50
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8

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Χ ΤΙΜΗ)

Φ.Π.Α.
6%

Φ.Π.Α
13%

Φ.Π.Α
24%
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20

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΟΜΠΕΣ

ΤΕΜ.

500

21

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΤΕΜ.

100

22

ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΕΜ.

300

23

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ

ΤΕΜ.

1.000

24

ΝΑΫΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

ΤΕΜ.

2.000

25

ΔΟΧΕΙΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΕΛΟΝΩΝ

ΤΕΜ.

12

ΤΕΜ.

5

ΤΕΜ.

50

ΤΕΜ.

100

ΤΕΜ.

20

26

27

28

29

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
FOLLEY 2 ΟΔΩΝ
Νο 14

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
FOLLEY 2 ΟΔΩΝ
Νο 16
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
FOLLEY 2 ΟΔΩΝ
Νο 18
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
FOLLEY 2 ΟΔΩΝ
Νο 20

30

ΣAKOI OΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΤΕΜ.

150

31

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ

ΤΕΜ.

40

32

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (420 ml)

ΤΕΜ.

20

33

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ (400 ml)

ΤΕΜ.

200

34

ANTIΣΗΠΤΙΚΟ GEL (500 ml)

ΤΕΜ.

250

35

N/S 0,9% (500 cc)

ΤΕΜ.

50

36

N/S 0,9% (10 cc σε συσκ.50 τμχ.)Πλαστικές φύσιγγες

bt

15

37

BD Thin Wall ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΕΣ
(100τμχ) 31G x 5mm

bt

20
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38

60

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ (thin lancets)

bt

39

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ(50τμχ)

bt

60

40

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΤΕΜ.

2

41

ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ

ΤΕΜ.

10

42

ΚΟΛΩΝΙΑ (1 lt)

ΤΕΜ.

15
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α (6%
& 13% &
24%)
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑ 2

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΟΝΑΔΑ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ)
CPV
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Α/Α

33680000-0
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΕΙΔΟΣ

1

Θερμόμετρο

2

Δοχεία
απορρόφησης
μολυσματικών υλικού και
βελονιών

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

5
20

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

Μάσκες Ο2 Νεφελοποιητή

4

Γουδί φαρμάκων

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

5

Κολώνιες

ΤΕΜΑΧΙΟ (1 lt)

50

6

Παραφινέλαιο

ΤΕΜΑΧΙΟ (1 lt)

100

7

Κύπελλα
Ούρων
Αποστειρωμένα 100ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

Ποτήρια Νοσηλείας 20ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

400

9

Πιπίλες μπουκαλιών

ΤΕΜΑΧΙΟ

250

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

50
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ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Χ ΤΙΜΗ)

Φ.Π.Α.
6%

Φ.Π.Α
13%

Φ.Π.Α
24%
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10

Σύριγγα 5cc

ΤΕΜΑΧΙΟ

200

11

Σύριγγα 10cc

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.000

12

Ροόμετρο με υγραντήρα

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

13

Ψαλίδια νυχιών

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

14

Σκαρφιστήρες

ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)

20

15

Βελόνες BD Micro Σακχάρου

ΚΟΥΤΙ (50 τμχ)

20

16

Οινόπνευμα

ΤΕΜΑΧΙΟ ( 430 ml)

10

17

Μπιμπερό πλαστικά 300ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

150

18

Γλωσσοπίεστρα
Αποστειρωμένα

19

Θερμόμετρα Πυρετού

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

Πάνα ενηλίκων διαστάσεων
80-120cm

ΤΕΜΑΧΙΟ

21

Υποσέντονα (60x90 cm)

ΤΕΜΑΧΙΟ

37.000

22

Πάνα ενηλίκων 110-150 cm

ΤΕΜΑΧΙΟ

43.000

23

Γάντια χειρουργικά

ΚΟΥΤΙ (100τμχ)

1

24

Λευκοπλάστ

ΤΕΜΑΧΙΟ

100

25

Καθετήρας
FOLEY 2 οδών

26

Λευκοπλάστ

27

Βαμβάκι

28

Ξύλινα
ΚΟΥΤΙ (100τμχ)

ουρολογικός
ΤΕΜΑΧΙΟ

5
7
43.000

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

60

ΤΕΜΑΧΙΟ (70 gr)

50

Γάζες αποστειρωμένες

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.500

29

Γάζες αυτοκόλλητες

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.500

30

Πεταλούδες
Καθετήρας
(σωλήνας)
Αερίων,
μιας
χρήσης,
αποστειρωμένος

ΤΕΜΑΧΙΟ

200

31
32

Αντισηπτικά χεριών GEL

33

Ταινίες
για
σακχάρου

34

Εξεταστικά γάντια

35
36
37

ΤΕΜΑΧΙΟ (500 ml)

μηχανάκι
ΚΟΥΤΙ (50 τμχ)

Μάσκες προσώπου ενηλίκων
μιας χρήσης
Μάσκες
προστασίας
προσώπου
ενηλίκων
πολλαπλών χρήσεων
Αλκοολούχος
Οινόπνευμα 430ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

30
200
30

ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)

700

ΚΟΥΤΙ (50 τμχ)

20

ΚΟΥΤΙ (50 τμχ)

20

ΤΕΜΑΧΙΟ (430 ml)

100

Λοσιόν
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α (6%
& 13% &
24%)
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΤΜΗΜΑ 3

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΡΕΝΩΝ & ΘΗΛΕΩΝ-ΠΑΤΡΑ
CPV
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

33680000-0
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Βαμβάκι υδρόφιλο 100 ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

2

Ελαστικούς επιδέσμους 10 cm
X 4M

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

3

Οινόπνευμα λευκό - καθαρό
αιθανόλη 180 ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

4

Betadine 240 ml solution
ιωδιούχος ποβιδόνη

ΤΕΜΑΧΙΟ

12

5

Betadine scrab ιωδιούχος
ποβιδόνη

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

6

Γάζες αποστειρωμένες 5Χ5cm

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

7

Αυτοκόλλητα επιθέματα
τραυμάτων μεσαίου
μεγέθους

8

Hansaplast universal strips
X10 διάφορα μεγέθη

ΚΟΥΤΙ

10

9

Leukoplast 2,5 cm X5m

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

10

Uro-box αποστειρωμένος
ουροσυλλέκτης 60 ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α (6%
& 13% &
24%)
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Χ ΤΙΜΗ)

Φ.Π.Α.
6%

Φ.Π.Α
13%

Φ.Π.Α
24%
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