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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΠ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο
έχει συσταθεί δυνάμει του Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α’/161/16.10.2019) και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Υγείας, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας υγειονομικού υλικού (ΜΑΠ), στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,εκτιμώμενου προϋπολογισμού72.400,00€
άνευ ΦΠΑ,και έχοντας υπόψη ότι η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης θα διέπεται από την κείμενη
νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο
1.

Το Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’/83/10-4-2020) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α 68) και άλλες διατάξεις», περί μείωσης του συντελεστή
ΦΠΑ σε είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας.

2.

Το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76/3-4-2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.
1
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«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Α 64) και άλλες διατάξεις».
3.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Ε2038/23.03.2020 έγγραφο της ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση διατάξεων του Α’ Μέρους
«Ρυθμίσεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, του άρθρου 1 της ΠΝΠ
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοιού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΑΔΑ: ΩΩΣ246ΜΠ3Ζ-ΦΚΨ).

4.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 19012/17.03.2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας με
θέμα: «Ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων, των Πράξεων Νομοθετικού
Περιεχομένου (εφεξής ΠΝΠ) για την αντιμετώπιση της λοίμωξης SARS-CoV-2, αναφορικά με τα
θέματα δημοσίων συμβάσεων».

5.

Το Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α’/161/16.10.2019), «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές
διατάξεις».

6.

Το Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α'/43/09.03.2019), «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου
Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου
Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».

7.

Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄/143/28.6.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπήχθη με τον Ν. 4366/2016 (άρθρο 1 παρ. 1)
[ΦΕΚ Α΄ 18/15.2.2016], «Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α' 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α' 184) και άλλες διατάξεις».

8.

Το N. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8.8.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
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(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
9.

Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α'/52/01.04.2019), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με
την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL
157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α' 52), με το άρθρο 43 του οποίου τροποποιήθηκαν επιμέρους
διατάξεις των Βιβλίων: I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή
στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ), ΙΙ (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών –
Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ), IV (Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων) & V (Τελικές Διατάξεις) του ν. 4412/2016»

10. Το Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄/27/6.12.2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
12. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
13. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄/45/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
14. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
15. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’/248/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
16. Το Ν. 4208/2013 (ΦΕΚ Α΄/252/18.11.2013), άρθρο 21, παρ. 6 «Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που αποτελούν
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, υπόκεινται σε διαχειριστικό έλεγχο αποκλειστικά
από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και την Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., ύστερα από εντολή του Υπουργού
Υγείας».
17. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'/107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων Ν.4046/2012,
3
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4093/2012 και 4127/2013».
18. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α'/34/23.03.2015) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”.
19. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄/145/5.8.2016) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
20. Τη με αριθμό 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β'/1781/23.5.2017) “Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”.
21. Το Ν. 3870/2010(ΦΕΚ Α’/141/17-08-2010) άρθρο 21,περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Ευθύνης.
22. Το Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α'/25/04-03-1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα».
23. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α'/226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο ΜισθολόγιοΒαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
24. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’/14/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
25. Το Ν. 4110/2013(ΦΕΚ Α΄/17/23-01-2013) άρθρο 23, παρ. 2,και τις τροποποιήσεις στον ΚΦΑΣ.
26. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’/167/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
27. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α'/52/28.2.2013) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”.
28. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α’/134/18.6.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, και δη το Κεφάλαιο Πρώτο περί Επιτροπών
Προμηθειών Υγείας».
29. Το Ν. 4720/2017 (ΦΕΚ Α΄/74/19.05.2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και
μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», και ειδικά το Μέρος Γ’ «Ίδρυση της
Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας φορέων».
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30. Το Ν. 4446/2016(ΦΕΚ Α'/240/22.12.2016), “Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, ΤέληΠαράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις”.
31. Το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α'/212/18.12.2018), “Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών
προϊόντων και άλλες διατάξεις”.
32. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’/247/27.11.1995) περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
33. Τη με αριθμό 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β'/1924/02.06.2017) Απόφαση του υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
34. Την με αριθμό Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/3400/20-12-2012), «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
35. Την με αριθμό Π1/2380/2012 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ Β'/3400/20.12.2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
36. Την με αριθμό 57654/2017 (ΦΕΚ Β’/1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας &
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
37. Τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)”.
38. Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’/137/29-8-2019), «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
5
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και άλλες διατάξεις».
39. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας κατά το μέρος που αφορά την παρούσα
διαγωνιστική διαδικασία, και όλες τις οδηγίες, ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν
εκδοθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
40. Διευκρινίζεται ότι την παρούσα διέπουν διατάξεις, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, και
εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή ή κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων έστω και
αν ρητώς δεν αναφέρονται στην παρούσα.
41. Την με αριθμό 76792/2019 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο
Διοικητικό

Συμβούλιο

του

Εθνικού

Οργανισμού

Δημόσιας

Υγείας

(Ε.Ο.Δ.Υ.)»

(ΦΕΚ

ΥΟΔΔ/919/01.11.2019).
42. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-8558/2019-8/11/2019 έγγραφο του ΕΟΔΥ περί συγκρότησης του ΔΣ
σε σώμακαι εξουσιοδοτήσεις Προέδρου ΔΣ, κατά την 1η/6-11-2019 συνεδρίαση.
43. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-6358/2020-20/3/2020 έγγραφο του ΕΟΔΥ που αφορά στην απόφαση
ΔΣ που ελήφθη κατά την 17η/20-3-2020συνεδρίαση, θέμα 6ο: «Παροχή εξουσιοδοτήσεων στον
Πρόεδρο ΔΣ για την άμεση διαχείριση προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, για ποσά άνω των 20.000,00€.»
44. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.: ΥΣ-ΚΠ-1401/2020-22/4/2020 πρωτογενές αίτημα προμήθειας υγειονομικού
υλικού (ΜΑΠ) στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοιού COVID-19, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Ετοιμότητας & Απόκρισης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 72.400,00€ άνευ ΦΠΑ.
45. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΥΣ-ΚΠ-1438/2020-27/4/2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών προς το ΔΣ
με θέμα: «Διαβίβαση αιτήματος για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα, αξίας 72.400,00€ άνευ ΦΠΑ»
46. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-9053/2020-28/4/2020απόφαση ΔΣ η οποία ελήφθη κατά την 31η/274-2020 συνεδρίαση, περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΥΣ-ΚΠ-1401/2020-22/4/2020 αιτήματος
προμήθειας, με ΑΔΑM: 20REQ006627291.
47. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-9130/2020-28/4/2020 «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης» με ΑΔΑ:
Ψ49Τ46ΜΗΨ5-Ι38 και ΑΔΑM: 20REQ006629896.

6

ΑΔΑ: ΨΔ5Σ46ΜΗΨ5-620

ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΠ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Τα ζητούμενα είδη κατατάσσονται στο Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) ως εξής:
 18424000-7 «Γάντια»
 18142000-6 «Προσωπίδες ασφαλείας»
 33192000-2 «Ιατρικές προμήθειες»
 33140000-3 «Ιατρικά αναλώσιμα»
 35113400-3 «Ρούχα προστασίας και ασφάλειας»
 18443300-9 «Καλύμματα κεφαλής»
 33141123-8 «Δοχείο απορριμμάτων οξέων αντικειμένων»
 33741300-9 «Απολυμαντικά χεριών»
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιμής.
Τόπος παράδοσης: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας-Κεντρική Υπηρεσία, Αγράφων 3-5, Μαρούσι
Χρόνος παράδοσης: Η άμεση παράδοση της ελάχιστης ποσότητας ανά είδος δεν ξεπερνά το χρονικό
διάστημα των τριών (3) ημερών, και η υπολειπόμενη ποσότητα το χρονικό διάστημα των δέκα πέντε
(15) ημερών, από τη γνωστοποίηση της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης. Η ελάχιστη ποσότητα
ανά είδος που πρέπει να παραδωθεί άμεσα από τη γνωστοποίηση της ανάθεσης ή την υπογραφή της
σύμβασης, προσδιορίζεται στο Παράρτημα Ι.
Προσφορές υποβάλλονται ανά είδος. Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να
καταθέσουν προσφορά και για μέρος της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. Η κατακύρωση της
προμήθειας θα γίνει σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική
ζητούμενη ποσότητα.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Εφόσον κατακυρωθεί ανάδοχος με αξία προμήθειας που δεν ξεπερνά το
ποσό των 2.500,00€ (άνευ ΦΠΑ), δεν υπογράφεται σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή. Αντ’ αυτού,
αποστέλλεται στον οριστικό ανάδοχο έγγραφη ανάθεση της προμήθειας, χωρίς να απαιτείται η
7
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προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Εφόσον κατακυρωθεί ανάδοχος με αξία
προμήθειας που ξεπερνά το ποσό των 2.501,00€ (άνευ ΦΠΑ) απαιτείται για την υπογραφή της
σύμβασης η παροχή Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί της αξίας της σύμβασης, άνευ ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης,
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια ισχύος η οποία θα
καλύπτει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, επαυξημένη κατά έναν (1) επιπλέον μήνα.

Α. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΜΑΪΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ
17:00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ (https://eody.gov.gr) ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (https://www.moh.gov.gr).
Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής καθώς και εμπρόθεσμη αποστολή
φακέλου συμμετοχής με εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση στην αναθέτουσα αρχή, έχει ως
συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την
καθυστέρηση.
Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε
καθυστέρηση άφιξης αυτών, ενώ δεν θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Η προσφορά θα κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική αποστολή, σε σφραγισμένο
φάκελο, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Αγράφων 3-5, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15123 (Κεντρική
Γραμματεία-Πρωτόκολλο), με τις παρακάτω ενδείξεις:
 Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
 Την πλήρη επωνυμίατης Αναθέτουσας Αρχής(Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας)
 Την πλήρη επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος
 Το θέμα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 Τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 Την ημερομηνία λήξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η επίσημη γλώσσα της προσφοράς είναι η ελληνική.
Το έργο της αξιολόγησης της προσφοράς θα αναλάβει η αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού.Για τις ανάγκες της αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από
τους προσφέροντες, σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας, συμπληρωματικές διευκρινίσεις
ή την προσκόμιση δικαιολογητικών και πρόσθετων τεχνικών στοιχείων (prospectus, τεχνικά φυλλάδια
8
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κ.α.). Λόγω του κατεπείγοντος, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να αξιολογήσει τυχόν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές ως επουσιώδεις, εφόσον το αιτιολογήσει ειδικώς.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο προσφέρων οφείλει, μαζί με την προσφορά του, να καταθέσει υποχρεωτικά τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχει, και θα
δηλώνεται ότι:


Πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις
καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 & 4 και του άρθρου 74, για τις οποίες οι οικονομικοί
φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότιπληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής
τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 (εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο).

Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (α.) υποβάλλουν:
 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
 ο νόμιμος εκπρόσωπος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)
 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
 κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να παρέχουν στην Αναθέτουσα Αρχή
όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 79
του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης
της σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση αυτής.
β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχει, και θα
δηλώνεται ότι:
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις των ειδών όπως τέθηκαν στην Πρόσκληση.
 τα στοιχεία στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

9

ΑΔΑ: ΨΔ5Σ46ΜΗΨ5-620

 ο αριθμός φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα αποστέλλονται για
γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις.

Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (β.) υποβάλλουν:
 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
 ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες
(Α.Ε.)
 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
 κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχει, και θα
δηλώνεται ότι:
 κατά

την

υπογραφή

της

σύμβασης

θα

προσκομιστούν

τα

απαραίτητα

δικαιολογητικάκατακύρωσης,όπως αποτυπώνται στην ενότητα Γ της Πρόσκλησης και
αναλόγως με την νομική μορφή στην οποία ανήκει, εφόσον επιλεχθεί ως ανάδοχος.

Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (γ.) υποβάλλουν:
 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
 ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες
(Α.Ε.)
 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
 κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.
δ. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως, όπως
αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, επί ποινή αποκλεισμού.
ε. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς επιθυμούν να
συμμετέχουν στη διαδικασία αποσφράγισης με αντιπρόσωποτους.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο προσωρινός ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι
νομιμοποιητικά έγγραφα, εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση της επιλογής του:
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Α. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Ατομική Επιχείρηση στο όνομα του
ιδιοκτήτη της, απαιτούνται τα εξής έγγραφα:
Πίνακας 1 – Έλληνες πολίτες

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του
προσωρινούαναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με
την οποία να πιστοποιείται, αφενός, η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα
διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι:
1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
α)

για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016

β)

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας

2/δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του
διαγωγή.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου
(3μήνου) πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο προσωρινόςανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού,
αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς εξυγίανσης και περί μη υπαγωγής στο άρθρο 99. Σε
περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους
τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
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Πίνακας 1 – Έλληνες πολίτες

5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο προσωρινός ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση
εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά
πιστοποιητικά.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με
Ένορκη Βεβαίωση του προσωρινού αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία
θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στον προσωρινόανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου), πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα, μετά την
σχετική έγγραφη εντολή.
Πίνακας 2 – Αλλοδαποί πολίτες

Τα πιστοποιητικά του παραπάνω πίνακα 1 ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα
εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας
εγκατάστασής τους.

β. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Νομικό Πρόσωπο, απαιτούνται τα
εξής έγγραφα:
Πίνακας 3 – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται, αφενός, η εγγραφή
του προσωρινούαναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας Αρχής
με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας
του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της
επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Επιπλέον το αντίγραφο καταστατικού
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Πίνακας 3 – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα
σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού με πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο
ή το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), περί καταχώρησης του καταστατικού σύστασης και
των τυχόν τροποποιήσεων αυτού.

2.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι:
1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
α)

για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016

β)

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας

2/δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική
του διαγωγή.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα
σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των
συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου
(3μήνου) πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο προσωρινόςανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος
του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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Πίνακας 3 – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου
(3μήνου) πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο προσωρινόςανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα
με το ν. 4412/2016.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσωρινού
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) στους οποίους ο προσωρινόςανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

6. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να
προκύπτει

ότι

κατά

την

ημερομηνία

της

σχετικής

έγγραφης

ειδοποίησης,

ο

προσωρινόςανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.

7. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του
προσωρινούαναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων
δημοσιότητας για τη σύσταση του προσωρινού Αναδόχου, τηντροποποίηση του
καταστατικού του και το διορισμό των εκπροσώπων του.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με
Ένορκη Βεβαίωση του προσωρινού αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία
θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στον προσωρινό ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου), πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα, μετά την
σχετική έγγραφη εντολή.
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Πίνακας 4 – Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε σχέση με τα δικαιολογητικά
συμμετοχής για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από Ένορκη Βεβαίωση του
προσωρινού αναδόχου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες
όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή από Υπεύθυνη
Δήλωση. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση
σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη
Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής
αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

γ. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Ενώσεις –Κοινοπραξίες,
απαιτούνται τα εξής έγγραφα:
Πίνακας 5 – Δικαιολογητικά – Ενώσεις / Κοινοπραξίες

Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα
με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο).

Επισήμανση:Η αναθέτουσα αρχή έχοντας υπόψη:
1. Την αρμοδιότητα αυτής στο πεδίο της δημόσιας υγείας.
2. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη προμήθεια προκηρύσσεται για την υποβοήθηση του έργου του
προσωπικού της αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού, ως έκτακτης εθνικής
ανάγκης για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.
3. Την παρ. 1 του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) σύμφωνα με την οποία: «1. Το
δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της
σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της σύμβασης …»,
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4. Το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/3-4-2020) η οποία κύρωσε την από 25-2-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α 42) (…)», στην παρ. 2 του άρθρου 3 της
οποίας ορίζεται ότι: «(…) οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου
Υγείας απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων
προστασίας και φαρμάκων προς τον σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης. Η πρόσκληση
αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται
να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η
σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά. …»
Ενημερώνονται οι προσφέροντες για τη δημοσίευση της από 13/4/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’/84/13-4-2020), άρθρο 41 «Κατ' εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων
συμβάσεων», σύμφωνα με το οποίο:
«1.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη
του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε αναθέτουσα αρχή
και κάθε αναθέτων φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α' 147), κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης Φεβρουαρίου 2020,
μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων
δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων
υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα
ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του
άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ή
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου
52 του ν. 4635/2019 (Α' 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83),
προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση.

Στην

υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει
κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα
νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών
δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων
δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων
αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης
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της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται
με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη
γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης
του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή
και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης
του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παρ.
1 του παρόντος ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων
αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.
4. Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν
έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά
περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία.»

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η υποβληθείσα προσφορά θα έχει ισχύ για -180- ημέρες και αφορά στο σύνολο της προμήθειας.
Οι λόγοι απόρριψης της προσφοράς προσδιορίζονται στο αρ. 91 του Ν. 4412/2016, πλέον των
οριζομένων στην παρούσα.
Η πληρωμή του αναδόχου για τη συγκεκριμένη προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις του Ν. 4412/2016,
του άρθρου 8 του Ν. 3580/2007, του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013και του άρθρου 44 του Ν. 4605/2019.
Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑΣ

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Γραμματείας Προέδρου
17
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2. Τμήμα Προμηθειών
3. Αυτοτελής Διεύθυνση Ετοιμότητας & Απόκρισης
4. Διεύθυνση Οικονομικού
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
6. Τμήμα Υλικού
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A/A

CPV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Εξεταστικά γάντια, μίας
χρήσης, νιτριλίου, χωρίς

1

18424000-7

πούδρα, με αντοχή LevelA, σε
160

αιθυλική αλκοόλη 70%, με
μακριά μανσέτα συν. μήκους

KYTIO

(16.000
γάντια)

30cm, σήμανση CE

10S-75M75L

10,00€

1.600,00€

5,00€

800,00€

Άμεση διαθεσιμότητα 50
κυτίων κατ΄ελάχιστο

2

18424000-7

Εξεταστικά γάντια, latex,
160

σήμανση CE
Άμεση διαθεσιμότητα 50

ΚΥΤΙΟ

(16.000
γάντια)

κυτίων κατ΄ελάχιστο

10S-75M75L

Ασπίδα προσώπου,
αντιθαμβωτική, με

3

18142000-6

πιστοποίηση CE0197,
προστασία κατά ISO
13485:2003 &ISO:9001:2008,

ΤΜΧ

1.000

5,00€

5.000,00€

ΤΜΧ

4.000

7,00€

28.000,00€

ΤΜΧ

2.000

4,00€

8.000,00€

σήμανση CE
Άμεση διαθεσιμότητα 100
τμχ κατ΄ελάχιστο
Μάσκα σωματιδίων, με
βαλβίδα επιπέδου

4

33157100-6

προστασίας FFP3 NRD,
επιπέδου προστασίας κατά
ΕΝ 149:2001 & Α1:2009,
σήμανση CE
Άμεση διαθεσιμότητα 100
τμχ κατ΄ελάχιστο

5

33140000-3

Ποδιά χειρουργική, nonwoven, με ελαστική μανσέτα,
αδιάβροχη, ενισχυμένη με
υλικό: SMSEN13795 έναντι
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μικροοργανισμών και υγρών,
σήμανση CE
Άμεση διαθεσιμότητα 100
τμχ κατ΄ελάχιστο
Ολόσωμη φόρμα προστασίας
με κουκούλα, ελαστικά

6

35113400-3

κλεισίματα CATIII, T5, T6 EU
2016/425, επίπεδο
προστασίας κατά ISO 13982-2

ΤΜΧ

2.000

ΖΕΥΓΟΣ

L

10,00€

20.000,00€

4.000

0,125€

500,00€

ΤΜΧ

4.000

0,125€

500,00€

ΤΜΧ

1.000

3,00€

3.000,00€

ΤΜΧ

1.000

5,00€

5.000,00€

(σωματίδια) και ISO 17491-4
(υγρά), σήμανση CE
Άμεση διαθεσιμότητα 100
τμχ κατ΄ελάχιστο

7

33140000-3

Ποδονάρια έως το γόνατο,
δετά, αδιάβροχα, σήμανση CE
Άμεση διαθεσιμότητα 100
τμχ κατ΄ελάχιστο
Σκουφάκι χειρουργείου, μίας

8

18443300-9

χρήσης, non-woven, με
λάστιχο, μη αποστειρωμένο,
σήμανση CE
Άμεση διαθεσιμότητα 100
τμχ κατ΄ελάχιστο
Κουτί απόρριψης
μολυσματικών αποβλήτων,

9

33141123-8

χαρτοκιβώτιο, με
ενσωματωμένη πλαστική
σακούλα 20lt,
UN3373>UN3291
Άμεση διαθεσιμότητα 50 τμχ
κατ΄ελάχιστο
Απολυμαντικός παράγοντας

10

33741300-9

ενεργός έναντι αδενοιών,
νοροιών και όλων των ιών, με
έλυτρο t<1min, συσκευασία
με δοσομετρητή, 500ml,
κατάEN 14476
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Άμεση διαθεσιμότητα 50 τμχ
κατ΄ελάχιστο
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

72.400,00

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΡ. 91 ΤΟΥ Ν. 4412/2016):
1. ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ.
2. ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Η ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΩΝ, ΚΑΙ Η
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τόπος, ημερομηνία
ΑΠΟ: Στοιχεία οικονομικού φορέα
ΠΡΟΣ: Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.ΔΥ.)

ΘΕΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΠ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού

Με την παρούσα προσφορά δηλώνω τη συμμετοχή μου στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
του Ε.Ο.Δ.Υ. με αρ. πρωτ.: …(συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα)… που αφορά στην προμήθεια
υγειονομικού υλικού (ΜΑΠ),και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους γενικούς και
ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται, και αναλαμβάνω την εκτέλεση της
προμήθειας ως κάτωθι:
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Εξεταστικά γάντια, μίας
χρήσης, νιτριλίου,

1

18424000-7

χωρίς πούδρα, με
αντοχή LevelA, σε
αιθυλική αλκοόλη 70%,

KYTIO

160

ΚΥΤΙΟ

160

ΤΜΧ

1.000

ΤΜΧ

4.000

ΤΜΧ

2.000

10S-75M75L

σήμανση CE
Άμεση διαθεσιμότητα
50 κυτίων
κατ΄ελάχιστο
Εξεταστικά γάντια,

2

18424000-7

latex, μεγέθη: S-M-L,
σήμανση CE
Άμεση διαθεσιμότητα

10S-75M75L

50 κυτίων
κατ΄ελάχιστο
Ασπίδα προσώπου,
αντιθαμβωτική, με

3

18142000-6

πιστοποίηση CE0197,
προστασία κατά ISO
13485:2003
&ISO:9001:2008,
σήμανση CE
Άμεση διαθεσιμότητα
100 τμχ κατ΄ελάχιστο
Μάσκα σωματιδίων, με
βαλβίδα επιπέδου

4

33157100-6

προστασίας FFP3 NRD,
επιπέδου προστασίας
κατά ΕΝ 149:2001 &
Α1:2009, σήμανση CE
Άμεση διαθεσιμότητα
100 τμχ κατ΄ελάχιστο
Ποδιά χειρουργική,

5

33140000-3

non-woven, με
ελαστική μανσέτα,
αδιάβροχη, ενισχυμένη
με υλικό: SMSEN13795
έναντι
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ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ-

ΜΟΝΑΔΑ

CPV

A/A

ΑΔΑ: ΨΔ5Σ46ΜΗΨ5-620

ΑΔΑ: ΨΔ5Σ46ΜΗΨ5-620

μικροοργανισμών και
υγρών, σήμανση CE

Άμεση διαθεσιμότητα
100 τμχ κατ΄ελάχιστο
Ολόσωμη φόρμα
προστασίας με
κουκούλα, ελαστικά
κλεισίματα CATIII, T5,

6

35113400-3

T6 EU 2016/425,
επίπεδο προστασίας
κατά ISO 13982-2

ΤΜΧ

2.000

ΖΕΥΓΟΣ

4.000

ΤΜΧ

4.000

ΤΜΧ

1.000

L

(σωματίδια) και ISO
17491-4 (υγρά),
σήμανση CE
Άμεση διαθεσιμότητα
100 τμχ κατ΄ελάχιστο
Ποδονάρια έως το

7

33140000-3

γόνατο, δετά,
αδιάβροχα, σήμανση
CE
Άμεση διαθεσιμότητα
100 τμχ κατ΄ελάχιστο
Σκουφάκι
χειρουργείου, μίας

8

18443300-9

χρήσης, non-woven, με
λάστιχο, μη
αποστειρωμένο,
σήμανση CE
Άμεση διαθεσιμότητα
100 τμχ κατ΄ελάχιστο
Κουτί απόρριψης

9

33141123-8

μολυσματικών
αποβλήτων,
χαρτοκιβώτιο, με
ενσωματωμένη
πλαστική σακούλα 20lt,
UN3373>UN3291
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Άμεση διαθεσιμότητα
50 τμχ κατ΄ελάχιστο
Απολυμαντικός
παράγοντας ενεργός
έναντι αδενοιών,

10

33741300-9

νοροιών και όλων των
ιών, με έλυτρο t<1min,
συσκευασία με

ΤΜΧ

1.000

δοσομετρητή, 500ml,
κατάEN 14476
Άμεση διαθεσιμότητα
50 τμχ κατ΄ελάχιστο
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

(εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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