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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού
υλικού για τα εργαστήρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (CPV:
33140000-3)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν :
1.1. του ν.2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α), άρθρο 3 «Περί μετατροπής της ΕΣΔΥ σε
Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε με τον ν.2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α), άρθρο 15
παρ. 5.
1.2. τις διατάξεις του ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄/247/1995) «Περί Δημοσίου
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν με το ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) και εν συνεχεία
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015)
και ισχύουν.
1.3. του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄/45/9-3-1999), όπως ισχύει.
1.4. του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
1.5. του ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄/141/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη».
1.6. του ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α), άρθρο 4 «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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.7. του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις».
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1.8. του ν.4524/2014 (ΦΕΚ 85 Α), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».
1.9. του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4412/2016, άρθρο 377.
1.10. του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α), άρθρα 134 έως 138,139, 157 και της
παραγράφου 5 του άρθρου 201, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις».
1.11. του ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194 Α), άρθρο 13 «Γενικές διατάξεις για τη
δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό
της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων
ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση
της οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει με το άρθρο 49
του ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α 200/22.12.2017) «Αδειοδότηση διαστημικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών
Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές
διατάξεις»και το άρθρο 32 του Π.Δ. 121/17 (ΦΕΚ 148 Α).
1.12. 1.15. Των άρθρων 27 & 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α΄/29/19-03-2015)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
1.13. του άρθρου 5 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α΄/176/16-12-2015) «Διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και του άρθρου 93 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ
Α΄/21/21-02-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
1.14. του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄/147/808-2016) και τις τροποποιήσεις (ν.4441/16, ν.4446/16, ν.4497/17), αυτού
όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν.
1.15. του Π.Δ. 1233/1981 (ΦΕΚ 306 Α ) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της
Υ.Σ.Α».
1.16. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194 Α) «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
1.17. του Π.Δ. 121/17 ( ΦΕΚ 148 Α )« Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
2. Τις αποφάσεις :
2.1. την αριθ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ 431 Β) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου
για προμήθειες και εργασίες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.2. την αριθ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β) ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
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Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.3. την αριθ. 5143/05-12-2014 (ΦΕΚ 3335 Β) ΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4
του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) όπως ισχύει»
2.4. Την αριθμ. 1191/22-03-17 (ΦΕΚ 969/Β΄/22-03-2017) «Καθαρισμός του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και
απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016».
2.5. την αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. οικ.97975/29-12-16 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά και
κατανομή των αρμοδιοτήτων του αρ. 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές
μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας. (ΦΕΚ 4464/Β/30-12-16),
2.6. την αριθ. πρωτ. Α1α/47145/02-08-2017, απόφαση του Υπουργού Υγείας
«Διορισμός Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας» (ΑΔΑ: 7Α25465ΦΥΟ-ΡΘ6).
2.7. την αριθ. πρωτ. Β1.α/οικ.94692/20.12.2017 απόφαση με θέμα «Κατανομή
πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Υπουργείου
Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)». (ΑΔΑ:6ΓΕ2465ΦΥΟ3ΤΔ)
2.8. την αριθ. πρωτ. 2/91240/ΔΠΓΚ/20-12-17 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους με θέμα «Διάθεση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018»(ΑΔΑ:6Π8ΠΗ-ΖΕΓ).
2.9. την αριθ. πρωτ. 2/2379/12-01-2018 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, με θέμα: «Μεταβολές εκτελούμενου προϋπολογισμού».
2.10. την απόφαση του συλλόγου των Καθηγητών της ΕΣΔΥ (430/15.01.2018) περί
εξουσιοδότησης Κοσμήτορα και Αν. Κοσμήτορα για τα οικονομικά θέματα της
ΕΣΔΥ.
2.11. την αριθ. πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ.268/25-01-2018 (ΑΔΑ: 6Υ62465ΦΥΟ-ΔΩ5)
απόφαση του Κοσμήτορα της ΕΣΔΥ με θέμα «Συγκρότηση Ετήσιων
Επιτροπών: α) διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, β)
παρακολούθησης και παραλαβής ειδών υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών
και γ) αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών.
2.12. την αριθ. πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ.327/31.01.2018 (ΑΔΑ: ΩΞΗΗ465ΦΥΟ-0Β0) (ΑΔΑΜ:
18REQ002608307) απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια
υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας για το έτος 2018.
2.13. την αριθ. πρωτ. Β3α/Γ.Π.9449/09.02.2018 (ΑΔΑ:Ω6300465ΦΥΟ-ΧΛ5,
ΑΔΑΜ:18REQ002651294) απόφαση «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση
πίστωσης ποσού 2.800,00 ευρώ από τον Φ.210 - Κ.Α.Ε. 1211 η οποία
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καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δνσης
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υγείας με α/α 16955.
2.14. το υπ’ αριθμ. ΕΣΔΥ/οικ.1558/04.05.2018 διαβιβαστικό έγγραφο του
πρακτικού της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την
προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα εργαστήρια της ΕΣΔΥ.
3. την υπ’ αριθμ. 436 /11.05.2018 Απόφαση της Συνεδρίασης του Συλλόγου των
Καθηγητών της ΕΣΔΥ περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, των
τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διακήρυξης για την επιλογή
αναδόχου για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας.
4. Την ανάγκη προμήθειας γαντιών για τη λειτουργία των εργαστηρίων της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) προτίθεται να προβεί στην απευθείας
ανάθεση για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των εργαστηρίων
της, συνολικής δαπάνης έως δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,ΟΟ)
συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ
(χαμηλότερη τιμή) ανά είδος.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας Φ 210 ΚΑΕ 1211 του
έτους 2018.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του
άρθρου 118 του ν.4412/2016, όπως ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού
και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης δύναται να εισηγηθεί, εντός της
προϋπολογισθείσης δαπάνης, την κατακύρωση μεγαλύτερης ποσότητας έως
ποσοστού 30%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 104 του
Ν.4412/2016.
Υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Α1. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
συνεταιρισμοί ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στο
αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας και λειτουργούν νόμιμα. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 του Ν. 4412/2016.
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Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο
σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση
θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση ΝΣΚ 394/2000, ολομέλεια).

Α2. Λόγοι Αποκλεισμού
Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης, βάσει του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, εφόσον:


υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους της παρ.1, άρθρο 73 του Ν.4412/2016. Συμμετοχή σε
εγκλητική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.



έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,



για λόγους που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα, όπως:
o

αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ.
2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 (διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας), ή διάπραξη
σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή επίδειξη σοβαρής
πλημμέλειας.

o

τέλεση υπό πτώχευση ή έχει υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο ή υπαγωγή σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας, έως την Τρίτη
29 Μαΐου 2018 και ώρα 13:30 στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΥ (Λ.
Αλεξάνδρας 196, ΤΚ 115 21, Αθήνα, 1ος όροφος), σε ένα κλειστό φάκελο με την
ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού
υλικού για τα εργαστήρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (CPV: 33140000-3)».
Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής προς την
Αναθέτουσα Αρχή (ΕΣΔΥ), η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου
προσφοράς, προκειμένου να πρωτοκολληθεί από το Γενικό Πρωτόκολλο, σύμφωνα
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.
Ο φάκελος προσφοράς μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΕΣΔΥ ή να αποσταλεί
ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή Courier ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στην ως
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άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία
ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα
αποσταλούν.
Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι
εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν αφού απορριφθούν
ως μη κανονικές από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται.
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση τους
τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται
στην Αγγλική γλώσσα). Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα,
παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.
Ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να
φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του προσφέροντος Διαγωνιζόμενου και να
αναγράφει ευκρινώς τις ακόλουθες ενδείξεις:
•

Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

•

Τον τίτλο της Αναθέτουσας Αρχής «ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ)»

•

Την διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής «Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.
11521»

•

Τον πλήρη τίτλο της Πρόσκλησης και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.



Την ημερομηνία διενέργειας.

•

Τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση,
τον αριθμό, τηλεφώνου, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική
του διεύθυνση (e-mail).

Ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να
περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:
1. Τεχνική Προσφορά, η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές
και τους ειδικούς όρους όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και
θα περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία θα
επισυνάπτονται):


Ο Πίνακας Ειδών Α1, συμπληρωμένος σύμφωνα με το υπόδειγμα της
παραγράφου Γ, χωρίς τιμές, επί ποινή αποκλεισμού και δεόντως
υπογεγραμμένος από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή ειδικώς εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.



Πιστοποιητικά και Τεχνικά Εγχειρίδια ή άλλα έγγραφα, όπου απαιτείται,
βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της παραγράφου Γ.

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπως
εκάστοτε ισχύει και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74Α, στην
οποία:
α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

ΑΔΑ: ΨΧΝΩ465ΦΥΟ-9ΜΓ

18PROC003091263 2018-05-14

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

β) να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση των γενικών και ειδικών
όρων της παρούσας πρόσκλησης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και πως όλα
τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή..
γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισµού.
δ) ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί τελεσίδικα έκπτωτος
από διαγωνισμό του Δημοσίου λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του
υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία.
Η απαιτούμενη κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο και διαχειριστή της εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο το οποίο
σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία) ή πρόσωπο
ειδικώς εξουσιοδοτημένο.
3. Οικονομική Προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο), όπου θα προσδιορίζεται με
σαφήνεια το κόστος των υπηρεσιών σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής
προσφοράς του Παραρτήματος Α, Πίνακας (Α2).
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη ή και
για το σύνολο των ειδών. H αξιολόγηση και η κατακύρωση των προσφορών θα γίνει
ξεχωριστά ανά είδος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Επί ποινή αποκλεισμού:
•

Η προσφορά για κάθε είδος δεν πρέπει να ξεπερνά τον προϋπολογισμό του είδους.

•

Στη οικονομική προσφορά (Πίνακας Α2) πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ,
εφόσον υπάρχει.

•

Στη οικονομική προσφορά (Πίνακας Α2) πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός και η
τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, εφόσον υπάρχει. Για τα είδη που δεν
αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, θα πρέπει να κατατεθεί
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι:
«τα κάτωθι προσφερόμενα είδη δεν υπάρχουν καταχωρημένα στο Παρατηρητήριο
Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής
της προσφοράς. (ακολουθεί πίνακας αναφερομένων ειδών).»
Η προσφερόμενη τιμή των ειδών πρέπει να είναι εναρμονισμένη με το
Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, όπου απαιτείται. Οικονομικές προσφορές με τιμές
μεγαλύτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών θα απορρίπτονται.

•

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός
μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά
τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται
στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών.

Επισημαίνεται ότι το υπόδειγμα περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες
πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες
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πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας, λαμβάνοντας πάντοτε
υπόψη τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, η οποία θα απαιτηθεί. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος πρέπει να αναφέρεται χωριστά. Η τιμή χωρίς
Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική
παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών
που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική
παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους.
Η ΕΣΔΥ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία
ορισμένη προσφερόμενη τιμή οδηγεί στη διαπίστωση ότι είναι ιδιαίτερα χαμηλή κατά
την κρίση της ΕΣΔΥ), σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016.
Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν θα αναφέρεται
ρητά στην οικονομική προσφορά με την ένδειξη “ΔΩΡΕΑΝ”. Σε οποιαδήποτε
περίπτωση, αν δεν αναγράφεται τιμή σε δραστηριότητα ή υπηρεσία που αναφέρεται
στην προσφορά ή ζητείται στην προκήρυξη, θεωρείται από την Επιτροπή ότι
προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.
Θα κρίνονται ως απαράδεκτες και θα απορρίπτονται προσφορές που:
•

δεν δίνουν τιμή σε ευρώ (έως δύο δεκαδικά).

•

περιέχουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.

•

θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή αναθεώρησης για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

•

δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

•

δεν συμπίπτουν οι τιμές (αριθμητική και ολογράφως) του εντύπου οικονομικής
προσφοράς.

•

η προσφερόμενη τιμή ανά είδος υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά είδος της
παρούσας πρόσκλησης.

•

η προσφερόμενη τιμή ανά είδος υπερβαίνει την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών
της ΕΠΥ.

•

δεν είναι ορθά συμπληρωμένος ο πίνακας Α2.

Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους
προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του
Ν.4412/2016.

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 και
ώρα 11:00 στην Αίθουσα της Κοσμητείας της ΕΣΔΥ (Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, 1ος
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όροφος) από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, που ορίστηκε με
την υπ. αριθ. ΕΣΔΥ/οικ. 268/25.01.2018 (ΑΔΑ: 6Υ62465ΦΥΟ-ΔΩ5) απόφαση.
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού. Αύξηση των τιμών από τυχόν λάθη και παραλείψεις
από την πλευρά του Αναδόχου δεν γίνονται αποδεκτές.
Στην αξιολόγηση του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν
συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας πρόσκλησης.

Υποβολή προσφοράς από Ένωση/Κοινοπραξία
Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους υποψήφιους
αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης των υποψήφιων
αναδόχων. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις
ολόκληρο.
Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση/Κοινοπραξία οφείλει επιπλέον:


όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος της
Ένωσης/Κοινοπραξίας ανάλογα με την περίπτωση.



Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το
οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/
Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό.



Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας με την οποία
δεσμεύονται ότι θα συστήσουν την Κοινοπραξία, εφόσον η σύμβαση ανατεθεί
στη συγκεκριμένη Ένωση στην οποία αναγράφεται και οριοθετείται το μέρος
του Έργου που θα αναλάβει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο
σύνολο της Προσφοράς, στην οποία δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για
το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας,
στην οποία τα μέλη δηλώνουν από κοινού ότι θα αναλάβουν εις ολόκληρο την
ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου και με την οποία δεσμεύονται ότι θα
ορίσουν με συμβολαιογραφική πράξη, την οποία θα προσκομίσουν μαζί με τα
υπόλοιπα
δικαιολογητικά
κατακύρωσης,
την
εκπροσώπηση
της
Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Οι
εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις είτε θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες, είτε θα
φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η σύνταξη και η οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών έγινε με αντικειμενικά
κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών,
εξασφαλίζοντας την ποιότητα των υλικών και την κάλυψη των αναγκών των
εργαστηρίων της ΕΣΔΥ.
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Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούργια,
κατασκευασμένα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.

αμεταχείριστα

και

Γ1. Λειτουργικά – φυσικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες αντιδραστηρίων
Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:
(1) Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων
και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
(2) Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της ΕΣΔΥ για τη χρήση τους στα
εργαστήρια.
(3) Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως
(4) Να έχουν το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξεως
(5) Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία
(6) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην
έχει περιέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του.
(7) Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του
και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες
συντηρήσεώς του, να υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της
αλλοιωθείσας ποσότητας και τα έξοδα αντικατάστασης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
(8) Όλα τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν και θα ελέγχονται κατά τη
διάρκεια της παραλαβής.
(9) Η ΕΣΔΥ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με
εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων, τόσο κατά την
οριστική παραλαβή όσο και κατά τη διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά
του Δ/ντού του Εργαστηρίου, αρκούντος τεκμηριωμένη.
Ζητείται να γίνει προσκόμιση δειγμάτων κατά το στάδιο της αξιολόγησης εφόσον
απαιτείται και τα ζητούμενα να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Η μη
προσκόμιση δείγματος εφόσον ζητείται αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Εφόσον ζητούνται δείγματα για την αξιολόγηση των προς προμήθεια υλικών ή
αντιδραστηρίων, αυτά πρέπει να κατατίθενται σε ξεχωριστό φάκελο με την
ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ταυτόχρονα με την υποβολή της οικονομικής
προσφοράς, των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς. Κάθε
δείγμα που απαιτεί ειδικές συνθήκες θα παραδίδεται σε ξεχωριστό φάκελο, εκτός
του φακέλου «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» . Περισσότερα του ενός δείγματα τα οποία
απαιτούν τις ίδιες συνθήκες φύλαξης μπορούν να τοποθετηθούν στον ίδιο φάκελο.
Εφόσον κάποιο ή κάποια από τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά
ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως, σε εμφανές σημείο επί
του φακέλου που περιέχει το δείγμα/δείγματα, στην ελληνική γλώσσα,
καθορίζοντας, συγχρόνως, τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 214 ν. 4412/2016. Αν το κρίνει αναγκαίο δε, να
ενημερώσει τηλεφωνικά την αναθέτουσα αρχή προ της αποστολής τους. Κατά την
αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα
σχετικά δείγματα. Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο
είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον της
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επιτροπής παραλαβής ή αρμόδιο υπάλληλο πρωτοκόλλου κατάθεσης προσφοράς.
Μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης, ενώπιον του
ανωτέρω υπαλλήλου γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος. Τα
δείγματα θα δοκιμαστούν από το αντίστοιχο εργαστήριο της ΕΣΔΥ. Τα αναλώσιμα
θα ελεγχθούν μακροσκοπικά ως προς την συμβατότητα τους με τον εξοπλισμό των
εργαστηρίων ενώ τα αντιδραστήρια θα δοκιμαστούν συγκριτικά με υπάρχουσες
δοκιμές για τις οποίες προορίζεται η χρήση τους.

-Η αξιολόγηση των προσφορών των ζητούμενων χημικών αντιδραστηρίων για τα
εργαστήρια της ΕΣΔΥ, θα γίνει από την Επιτροπή αξιολόγησης με βάση το κριτήριο της
χαμηλότερης τιμής εφόσον πληρούνται οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Δήλωση:
Α. Χώρα προέλευσης υλικών
Β. Εργοστάσιο κατασκευής (όπου απαιτείται)
Γ. Χρόνο παράδοσης: 20-30 ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία. Οι υποψήφιοι
ανάδοχοι οφείλουν να συμπεριλάβουν σχετική δέσμευση στην προσφορά τους
Δ. Χρόνο ζωής (ημερομηνία παραγωγής και λήξεως)
Ε. Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής.
Ζ. Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των
Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
Πιστοποιητικά (π.χ. CE) και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO ή ισοδύναμα)
θα ζητούνται κατά περίπτωση. Ο προμηθευτής να διαθέτει Πιστοποιητικό συστήµατος
ποιότητας εµπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προιόντων, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην ΥΑ ∆Υ 8δ/Γ.Π. Οικ.1348/2004, ΦΕΚ 32Β/2004. Επιπλέον όπου είναι
διαθέσιμος θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ για κάθε
προσφερόμενο είδος.
Η. Οι προσφορές να είναι προσαρμοσμένες στην αιτούμενη ποσότητα.

Συσκευασία
Να είναι αυτή του εργοστασίου παραγωγής.
Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της,
πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, εκτός εάν η
Υπουργική Απόφαση εναρμόνισης της Οδ. 98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά.
Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του
εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή.
Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να
αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της
συσκευασίας.
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Κατά περίπτωση την ένδειξη «ΣΤΕΙΡΟ» (sterile) ή άλλη ένδειξη με την οποία
επισημαίνεται η ειδική μικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς
καθαριότητας.
Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από τη λέξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (Lot number), ή τον αύξοντα
αριθμό.
Η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς χωρίς
υποβιβασμό της επίδοσης.
Κατά περίπτωση, ένδειξη, με την οποία θα επισημαίνεται ότι πρόκειται για προϊόν που
χρησιμοποιείται «in vitro» ή «μόνο για την αξιολόγηση επιδόσεων».
Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού.
Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.
Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά
ή Αγγλικά, εκτός εάν η Υπουργική Απόφαση εναρμόνισης της Οδηγ. 98/79/ΕΚ ορίζει
διαφορετικά ως εξής:
α. Τα στοιχεία της ετικέτας.
β. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή
τη συγκέντρωσή του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του
συνόλου (ΚΙΤ).
γ. Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά από την πρώτη
αποσφράγιση της πρωτοταγούς συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας.
δ. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την
εξειδίκευση, την ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγιμότητα, τα όρια
ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις.
ε. Ένδειξη του τυχόν απαιτουμένου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για την
αναγνώριση του ειδικού αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιείται ορθώς.
στ. Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος
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Πίνακας Α1. Κατανομή ειδών, ποσοτήτων και τεχνικές προδιαγραφές

Α/Α

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

1

Κρίκοι εμβολιασμού μιας χρήσης αποστειρωμένοι 10μl

τεμάχια

1000

0,055

2

Στυλεοι βαμβακοφόροι ξύλινοι αποστειρωμένοι ανα ένας

τεμάχια

2000

0,033

3

water for injection

1L

100

1,5

4

water for injection

10ml

150

0,25

5

αντικειμενοφόρες πλάκες ατρόχιστες

πακετο/ 50

20

1,8

6

Κρίκοι εμβολιασμού μιας χρήσης αποστειρωμένοι 1μl

τεμάχια

1500

0,05

7

Ρύγχη
1-200
μl
SOCOREX/GILSON

1

7,8

1000

0,03

αναποστείρωτα,

συμβατά

με

πακετο/ 1000

Σωληνάρια τύπου eppendorf για PCR Dnase Rnase free,
safe lock με επίπεδο καπάκι

τεμάχια

9

Ρύγχη 1-200 μl απλά, μη αποστειρωμένα, συμβατά με
GILSON/NICHIRYO/COSTAR/EPPENDORF

πακέτο των 1000

6

7,8

10

Ρύγχη 100-1000 μl απλά, μη αποστειρωμένα, συμβατά με
GILSON/NICHIRYO/COSTAR/EPPENDORF

πακέτο των 1000

2

9,8

11

Σωληνάρια τύπου eppendorf, όγκου 1,7 ml, διάφανα, με
επίπεδο καπάκι

πακέτο των 1000

1

38

12

Πιπέττες τύπου Pasteur, όγκου 3 ml, με διαβάθμιση
όγκου, πλαστικές μη αποστειρωμένες

πακέτο των 500

4

8

8
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

13

Γάντια nitrile, latex-free, χωρίς πούδρα, αμφιδέξια, μη
αποστειρωμένα, για εργαστηριασκή χρήση, PPE category
III, AQLΟ 65 level 3, μέγεθος Small

κουτί των
τεμαχίων

150

14

Γάντια nitrile, latex-free, χωρίς πούδρα, αμφιδέξια, μη
αποστειρωμένα, για εργαστηριασκή χρήση, PPE category
III, AQLΟ 65 level 3, μέγεθος Small

κουτί των
τεμαχίων

150

15

Πλαστικός
συλλέκτης (βαρέλι) πολυαιθυλενίου (PE)
μετακινούμενης κεφαλής πιστοποιημένος UN Approved
1H2/Χ88/S. Ασφαλίζει με μεταλλικό (γαλβανιζέ) κλείστρο
και είναι κατάλληλος για συλλογή και μεταφορά Υγρών
και Στερεών Επικίνδυνων Υλικών και Αποβλήτων με τη
μεγαλύτερη διαβάθμιση επικινδυνότητας Packing group I.
Επιτρεπόμενο από τη πιστοποίηση μέγιστο φορτίο
(maximum
gross
mass):
88
κιλά,
ονομαστική
χωρητικότητα περιεχομένου: 60 λίτρα. Ύψος βαρελιού:
62,5cm Χρώμα περιέκτη: μπλέ

16

17

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

10

11

18

11

τεμάχια

5

50

Διαπερατές μεμβράνες για μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου
συμβατά με WTW CellOx 325, dissolved oxygen sensor

τεμάχια

3

50

Ορολογικές πιπέτες μιας χρήσης, αποστειρωμένες του
1ml 1.gamma-sterilized RNase-, DNase- and pyrogen
free
2.made from cristal clear polystyrene
3.easy opening through Peel-off-packing
4.fitting to all common pipettor-helper

τεμάχια

1200

0,070
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

τεμάχια

3000

0,063

19

Γάντια latex μιας
χρήσης με talk μεγέθους medium 1. Να συμμορφώνονται
με τα standards της PPE Category III και με τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες 89/686/EEC και EN Norms EN
420:2003
2.Να πληρεί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 374-2 με
AQL 1.5 κατ’ελάχιστο και EN 374-3
3.Να διατίθενται σε συσκευασία κούτας η οποία να
περιέχει 10 πακέτα των 100 τεμαχίων
Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος

τεμάχια

1000

0,063

20

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ σε ρολό 5kg 32 x 25 cm περίπου

τεμάχια

6

17,500

21

CRYOTUBES, 4,5-5.0ml,με βυδωτό καπάκι

τεμάχια

2000

0,0925

22

ΓΑΝΤΙΑ latex powder free examination small

κουτιά των 100

5

5

23

ΓΑΝΤΙΑ latex powder free examination medium

κουτιά των 100

5

5

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

18

Γάντια latex μιας
χρήσης με talk μεγέθους small 1. Να συμμορφώνονται
με τα standards της PPE Category III και με τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες 89/686/EEC και EN Norms EN
420:2003
2.Να πληρεί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 374-2 με
AQL 1.5 κατ’ελάχιστο και EN 374-3
3.Να διατίθενται σε συσκευασία κούτας η οποία να
περιέχει 10 πακέτα των 100 τεμαχίων
Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

τεμάχια

2000

0,05

ΠΟΥΑΡΑΚΙΑ 3ml

τεμάχια

2000

0,016

26

ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΠΛΑ πλαστικά 4,5-5.0ml

τεμάχια

1000

0,008

27

ΚΙΤΡΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ μέγεθος 5,4
lt

τεμάχια

28

1,82

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

24

ρύγχη 200 μl κίτρινα χωρίς φίλτρο σε racks

25

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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Δ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης (για συμφωνητικά
αξίας άνω των 2.500,00€ ανευ ΦΠΑ), τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας, σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.
2. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σε ισχύ, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου). Η
υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, οικονομικού φορέα.
α) Στις ΑΕ: Καταστατικό και ΦΕΚ δημοσιεύσεως αυτού ή κωδικοποίηση Καταστατικού
εφόσον έχει υποστεί τροποποιήσεις. (Δεν απαιτείται ΦΕΚ αν η αίτηση καταχώρησης στο
ΓΕΜΗ έγινε από 01/01/2015 και εφεξής).
Τελευταίο Πρακτικό του Δ.Σ. περί εκπροσωπήσεως και το σχετικό ΦΕΚ ή Πιστοποιητικό
Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.
β) Στις ΕΠΕ: Καταστατικό και ΦΕΚ δημοσιεύσεως αυτού ή κωδικοποίηση Καταστατικού
εφόσον έχει υποστεί τροποποιήσεις. (Δεν απαιτείται ΦΕΚ αν η αίτηση καταχώρησης στο
ΓΕΜΗ έγινε από 1/1/2015 και εφεξής).
γ) Στις ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ: Καταστατικό συστάσεως ή κωδικοποίηση Καταστατικού εφόσον έχει
υποστεί τροποποιήσεις..
δ) Στις Ατομικές Επιχειρήσεις και Φυσικά Πρόσωπα: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος/
επαγγελματικής δραστηριότητας από την οικεία ΔΟΥ.
ε) Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη λειτουργία της εταιρείας
και οι νόμιμοι εκπρόσωποι του φορέα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή
τους. Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα απαιτείται συννημένη επίσημη μετάφραση αυτών
στην Ελληνική Γλώσσα.
5. Πρόσφατο, Γενικό Πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και
Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εφόσον απαιτείται η εγγραφή σε αυτό.
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Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(2.800,00) συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας Φ 210 ΚΑΕ 1211 οικονομικού έτους 2018.
Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ με βάση τα νόμιμα παραστατικά τιμολόγια, την οριστική παραλαβή
των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής
(άρθρο 200 του Ν.4412/2016).

Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι:
1.

Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, το οποίο συντάσσεται
από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΕΣΔΥ.

2.

Τιμολόγια Πώλησης του αναδόχου.

3.

Υπεύθυνη δήλωση περί μη εκχώρησης των τιμολογίων και περί μη κατάσχεσης
τραπεζικού λογαριασμού πληρωμής.

4.

Βεβαίωση αριθμού ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιμο
της πληρωμής, (φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε έγγραφο της τράπεζας).

5. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
6. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
7.

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η αμοιβή του Αναδόχου θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την νομοθεσία όπως
ισχύει. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:
α) 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), επ’
αυτής Χαρτ/μο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ,
β) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 347 Ν.4412/2016)
επί της αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350, Ν.4412/2016), επ’ αυτής
Χαρτ/μο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ,
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γ) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για τα είδη επί της καθαρής συμβατικής αξίας
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013
δ) κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης
με τον ανάδοχο.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Παραρτήματα Α, Β, Γ

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ(ηλεκτρονική ενημέρωση):
1. Γραφείο Κοσμητείας
2. Γραφείο Αναπληρωτή Κοσμήτορα
3. Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης Γραμματείας
4. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Μέλη επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για το σύνολο της προμήθειας «……………………………», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. ……………………………… Πρόσκληση της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας, η εταιρεία ………………………………, προσφέρει συνολικά την τιμή των ……………………………..…… Ευρώ, (ολογράφως και αριθμητικά),
άνευ ΦΠΑ και ……………………..…… Ευρώ (ολογράφως και αριθμητικά), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά ισχύει για ενενήντα
(90) ημέρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ,
ΟΝΟΜΑΣΙΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

Κρίκοι εμβολιασμού
αποστειρωμένοι 10μl

μιας

2

Στυλεοι
βαμβακοφόροι
αποστειρωμένοι ανα ένας

3

χρήσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

τεμάχια

1000

0,055

τεμάχια

2000

0,033

water for injection

1L

100

1,5

4

water for injection

10ml

150

0,25

5

αντικειμενοφόρες πλάκες ατρόχιστες

πακετο/ 50

20

1,8

6

Κρίκοι εμβολιασμού
αποστειρωμένοι 1μl

1500

0,05

μιας

ξύλινοι

χρήσης

τεμάχια

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ) (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

%
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΚΑΠΤΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ,
ΟΝΟΜΑΣΙΑ)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

7

Ρύγχη 1-200 μl αναποστείρωτα,
συμβατά με SOCOREX/GILSON

πακετο/
1000

1

7,8

8

Σωληνάρια τύπου eppendorf για PCR
Dnase Rnase free, safe lock με επίπεδο
καπάκι

τεμάχια

1000

0,03

9

Ρύγχη
1-200
μl
απλά,
μη
αποστειρωμένα,
συμβατά
με
GILSON/NICHIRYO/COSTAR/EPPENDOR
F

πακέτο των
1000

6

7,8

10

Ρύγχη 100-1000 μl απλά, μη
αποστειρωμένα,
συμβατά
με
GILSON/NICHIRYO/COSTAR/EPPENDOR
F

πακέτο των
1000

2

9,8

11

Σωληνάρια τύπου eppendorf, όγκου
1,7 ml, διάφανα, με επίπεδο καπάκι

πακέτο των
1000

1

38

12

Πιπέττες τύπου Pasteur, όγκου 3 ml,
με διαβάθμιση όγκου, πλαστικές μη
αποστειρωμένες

πακέτο των
500

4

8

13

Γάντια nitrile, latex-free, χωρίς
πούδρα,
αμφιδέξια,
μη
αποστειρωμένα, για εργαστηριασκή
χρήση, PPE category III, AQLΟ 65 level
3, μέγεθος Small

κουτί των
150
τεμαχίων

10

11

14

Γάντια nitrile, latex-free, χωρίς
πούδρα,
αμφιδέξια,
μη
αποστειρωμένα, για εργαστηριασκή
χρήση, PPE category III, AQLΟ 65 level
3, μέγεθος Small

κουτί των
150
τεμαχίων

18

11
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ) (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

%
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΚΑΠΤΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ,
ΟΝΟΜΑΣΙΑ)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

15

Πλαστικός
συλλέκτης (βαρέλι)
πολυαιθυλενίου (PE) μετακινούμενης
κεφαλής πιστοποιημένος UN Approved
1H2/Χ88/S. Ασφαλίζει με μεταλλικό
(γαλβανιζέ)
κλείστρο
και
είναι
κατάλληλος για συλλογή και μεταφορά
Υγρών και Στερεών Επικίνδυνων
Υλικών και Αποβλήτων με τη
μεγαλύτερη
διαβάθμιση
επικινδυνότητας Packing group I.
Επιτρεπόμενο από τη πιστοποίηση
μέγιστο φορτίο (maximum gross mass):
88 κιλά, ονομαστική χωρητικότητα
περιεχομένου: 60 λίτρα.
Ύψος
βαρελιού: 62,5cm Χρώμα περιέκτη:
μπλέ

τεμάχια

5

50

16

Διαπερατές μεμβράνες για μέτρηση
διαλυμένου οξυγόνου συμβατά με
WTW CellOx 325, dissolved oxygen
sensor

τεμάχια

3

50

17

Ορολογικές πιπέτες μιας χρήσης,
αποστειρωμένες του 1ml 1.gammasterilized RNase-, DNase- and pyrogen
free
2.made from cristal clear polystyrene
3.easy opening through Peel-offpacking
4.fitting to all common pipettorhelper

τεμάχια

1200

0,070
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ) (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

%
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΚΑΠΤΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ,
ΟΝΟΜΑΣΙΑ)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

18

Γάντια latex μιας
χρήσης με talk μεγέθους small 1. Να
συμμορφώνονται με τα standards της
PPE Category III και με τις Ευρωπαϊκές
Οδηγίες 89/686/EEC και EN Norms EN
420:2003
2.Να πληρεί τις Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές EN 374-2 με AQL 1.5
κατ’ελάχιστο και EN 374-3
3.Να διατίθενται σε συσκευασία
κούτας η οποία να περιέχει 10 πακέτα
των 100 τεμαχίων
Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος

τεμάχια

3000

0,063

19

Γάντια latex μιας
χρήσης με talk μεγέθους medium 1.
Να συμμορφώνονται με τα standards
της PPE Category III και με τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες 89/686/EEC και
EN Norms EN 420:2003
2.Να πληρεί τις Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές EN 374-2 με AQL 1.5
κατ’ελάχιστο και EN 374-3
3.Να διατίθενται σε συσκευασία
κούτας η οποία να περιέχει 10 πακέτα
των 100 τεμαχίων
Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος

τεμάχια

1000

0,063

20

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ σε ρολό 5kg 32 x
25 cm περίπου

τεμάχια

6

17,500

21

CRYOTUBES, 4,5-5.0ml,με βυδωτό
καπάκι

τεμάχια

2000

0,0925
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ΜΟΝΑΔΟΣ
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ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

%
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΚΑΠΤΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

22

ΓΑΝΤΙΑ latex powder free
examination small

κουτιά των
100

5

5

23

ΓΑΝΤΙΑ latex powder free
examination medium

κουτιά των
100

5

5

24

ρύγχη 200 μl κίτρινα χωρίς φίλτρο σε
racks

τεμάχια

2000

0,05

25

ΠΟΥΑΡΑΚΙΑ 3ml

τεμάχια

2000

0,016

26

ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΠΛΑ πλαστικά 4,5-5.0ml

τεμάχια

1000

0,008

27

ΚΙΤΡΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ μέγεθος 5,4 lt

τεμάχια

28

1,82

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

………………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)

(Σφραγίδα και υπογραφή)
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ) (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

%
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΚΑΠΤΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ
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Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς
1. Στη οικονομική προσφορά (Πίνακας Α2) πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός και η
τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, εφόσον υπάρχει. Για τα είδη που δεν
αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, θα πρέπει να κατατεθεί
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι:
«τα κάτωθι προσφερόμενα είδη δεν υπάρχουν καταχωρημένα στο Παρατηρητήριο
Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής
της προσφοράς. (ακολουθεί πίνακας αναφερομένων ειδών).»
Η προσφερόμενη τιμή των ειδών πρέπει να είναι εναρμονισμένη με το
Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, όπου απαιτείται. Οικονομικές προσφορές με τιμές
μεγαλύτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών θα απορρίπτονται.
2. Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ και η αναγραφή της τιμής μπορεί να γίνεται μέχρι
δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα
είναι μια και μοναδική και όπου κρίνεται σκόπιμο, από τον Ανάδοχο, θα αναλύεται
επαρκώς ο τρόπος υπολογισμού/προσδιορισμού αυτής της τιμής μετά το τέλος
των ανωτέρω πινάκων.
3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη ή
και για το σύνολο των ειδών. H αξιολόγηση και η κατακύρωση των προσφορών
θα γίνει ξεχωριστά ανά είδος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
4. Η προσφορά για κάθε είδος δεν πρέπει να ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμό
του είδους.
5. Επισημαίνεται ότι το υπόδειγμα περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες
πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου,
οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες
πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας, λαμβάνοντας πάντοτε
υπόψη τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
6. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική
παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των
ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική
παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους.
7. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας και μεταφοράς των υπό
προμήθεια αγαθών, στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
8. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος, ή που θέτει
όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την
προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία
τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
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9. Η ΕΣΔΥ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως στην
περίπτωση κατά την οποία ορισμένη προσφερόμενη τιμή οδηγεί στη διαπίστωση
ότι είναι ιδιαίτερα χαμηλή κατά την κρίση της ΕΣΔΥ), οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών
από την ημέρα που αυτά θα ζητηθούν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των
αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

ΑΔΑ: ΨΧΝΩ465ΦΥΟ-9ΜΓ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επωνυμία Εταιρείας
ΑΦΜ, ΔΟΥ
Διεύθυνση Έδρας
Τηλέφωνα επικοινωνίας
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ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, TK 11521, ΑΘΗΝΑ

Fax, Email
Υπεύθυνος επικοινωνίας

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς σχετικά με την Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/…………. Πρόσκληση.

Σας υποβάλουμε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς με σκοπό τη συμμετοχή του φορέα
μας στην διαδικασία για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών / της προμήθειας
…………………………………………………….….., αναφορικά με την Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/…………
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και
παρακαλούμε όπως κάνετε δεκτή την συμμετοχή μας στην ανωτέρω διαδικασία.

Συνημμένα: Σφραγισμένος Φάκελος Προσφοράς

Ο/Η Αιτ….
Υπογραφή και Σφραγίδα

