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ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΙΣ ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

(παρ. 2 περ. γϋ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016) 

 

για τθν ΚΑΤΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΤ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ςτο πλαίςιο του Υποζργου 21 

«Ρρομικεια κιτ λιψθσ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ – Φάςθ II», τθσ Ρράξθσ «Δθμιουργία δικτφου νοςθλευτϊν 

για τθ λιψθ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ και νοςθλευτικι βοικεια ςτα φποπτα κροφςματα Κορωνοϊοφ 

κατϋοίκον», με κωδικό ΟΡΣ 5061257 

 

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.), Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου, το οποίο ζχει 

ςυςτακεί δυνάμει του Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α’/161/16.10.2019) και εποπτεφεται από τον Υπουργό Υγείασ, 

προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ κιτ λιψθσ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ ςτο πλαίςιο του 

Υποζργου 21 «Ρρομικεια κιτ λιψθσ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ – Φάςθ II» τθσ Ρράξθσ «Δθμιουργία δικτφου 

νοςθλευτϊν για τθ λιψθ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ και νοςθλευτικι βοικεια ςτα φποπτα κροφςματα 

Κορωνοϊοφ κατϋοίκoν», με κωδικό ΟΡΣ 5061257, θ οποία χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 

«Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Τομζα 2014-2020», εκτιμϊμενθσ ςυνολικισ δαπάνθσ φψουσ 1.000.000,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ  και ζχοντασ υπόψθ ότι θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα διζπεται από τθν 

κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:  

  

 

 

Ρροσ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

 

 

Ρλθροφορίεσ:  

Τμιμα Ρρομθκειϊν 

ΚΥΙΑΚΘ ΧΑΤΗΘΣΤΥΛΙΑΝΑΚΘ,  2105212870                                                               
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Νομικό και Θεςμικό πλαίςιο  

1. Τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του 

κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (ΦΕΚ 68/τ. Α’/20-3-2020), άρκρο 

τεςςαρακοςτό τζταρτο «Δθμιουργία δικτφου νοςθλευτϊν για κατ’ οίκον υπθρεςίεσ νοςθλευτικισ φροντίδασ 

και λιψθ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ από πρόςωπα πικανά κροφςματα κορωνοϊοφ-COVID-19», όπωσ ιςχφει 

μετά τθν κφρωςι τθσ δια του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/10-4-2020). 

2. Το N. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76/03-04-2020), «Κφρωςθ: α) τθσ από 25.2.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα 

αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ απόδοςθσ κορωνοϊοφ» (Α’ 42), β) τθσ από 11.3.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα 

μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ 

περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του» (Α’ 55) και γ) τθσ από 14.3.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ 

τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19» (Α’ 64), και άλλεσ διατάξεισ» 

3. Τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ A' 84/13.04.2020) «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ», άρκρο 

τεςςαρακοςτό πρϊτο «Κατ ́ εξαίρεςθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων». 

4. Το Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α’/161/16.10.2019), «Σφςταςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΟΔΥ), ρυκμίςεισ 

για τα προϊόντα καπνοφ, άλλα ηθτιματα του Υπουργείου Υγείασ και λοιπζσ διατάξεισ». 

5. Το άρκρο 26 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Αϋ/1992) «Εκςυγχρονιςμόσ και Οργάνωςθ Συςτιματοσ Υγείασ» 

6. Τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. τζωσ Κ.Ε.Ε.Λ. (Υ1/οικ. 5028/2001-ΦΕΚ 831 Βϋ/29-06-

2001) όπωσ ιςχφει 

7. Το Ν. 4270/2014 *ΦΕΚ Αϋ/143/28.6.2014+, «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςτον οποίο 

το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. υπιχκθ με τον Ν. 4366/2016 (άρκρο 1 παρ. 1) *ΦΕΚ Αϋ 18/15.2.2016+, «Κφρωςθ: α) τθσ από 

24.12.2015 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «φκμιςθ κατεπειγόντων κεμάτων των Υπουργείων 

Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Υγείασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και Οικονομικϊν» (Α' 182) και β) τθσ από 

30.12.2015 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, «φκμιςθ κατεπειγόντων κεμάτων των Υπουργείων 

Οικονομικϊν, Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Εκνικισ Άμυνασ, Υγείασ και Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και τθσ ΕΤ Α.Ε. (Α' 
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184) και άλλεσ διατάξεισ». 

8. Το N. 4412/2016 *ΦΕΚ Αϋ/147/8.8.2016+, «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».   

9. Το Ν. 4441/2016 *ΦΕΚ Αϋ/27/6.12.2016+, «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν 

εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ». 

10. Το Ν. 4013/2011 *ΦΕΚ Αϋ/204/15.9.2011+ «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

11. Το Ν. 3861/2010 *ΦΕΚ Αϋ/112/13.7.2010+ «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν Οργάνων ςτο Διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” 

και άλλεσ διατάξεισ».  

12. Το Ν. 2690/1999 *ΦΕΚ Αϋ/45/9.3.1999+ «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ  

13. Το Ν. 4250/2014 *ΦΕΚ Αϋ/74/26.3.2014+ «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.».  

14. Το Ν. 2859/2000 *ΦΕΚ 248 Αϋ/7.11.2000+ «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ». 

15. Το Ν. 4208/2013 (άρκρο 21 παρ. 6) *ΦΕΚ Αϋ/252/18.11.2013+, «Τα Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) 

και τα Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Ρ.Ι.Δ.), που αποτελοφν εποπτευόμενουσ φορείσ του Υπουργείου 

Υγείασ, υπόκεινται ςε διαχειριςτικό ζλεγχο αποκλειςτικά από τον Γενικό Επικεωρθτι του Σ.Ε.Υ.Υ.Ρ. και τθν 

Υ.Ρ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., φςτερα από εντολι του Υπουργοφ Υγείασ».  

16. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'/107/09.05.2013) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων Ν.4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013». 

17. Το Ρ.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α'34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία». 

18. Το Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Αϋ/145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

19. Τθ με αρικμό 57654/2017 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ Β'/1781) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

20. Το Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α'/25/04-03-1993) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 

Θζματα». 
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21. Το Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α'/25/04-03-1993) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 

Θζματα». 

22. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α'/226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικζσ υκμίςεισ, Ενιαίο Μιςκολόγιο- Βακμολόγιο, 

Εργαςιακι Εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ  του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-

2015». 

23. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’/14/02-02-2012) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του 

μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015». 

24. Το Ν. 4110/2013, άρκρο 23 παρ. 2 (ΦΕΚ Αϋ/17/23-01-2013) και τισ τροποποιιςεισ ςτον ΚΦΑΣ. 

25. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’/167/23-07-2013) «Φορολογία ειςοδιματοσ επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν. 

4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ». 

26. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α’/134/18.06.2007) περί Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ  

27. Το Ν. 4129/2013 (Α' 52) “Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο”. 

28. Το Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’/74/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του 

Ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ 

και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο», και ειδικά το Μζροσ Γ’ «Κδρυςθ τθσ Εκνικισ Κεντρικισ 

Αρχισ Ρρομικειων Υγείασ για τθν κεντρικοποίθςθ προμθκειϊν των εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ 

φορζων»  

29. Το Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α'/240/22.12.2016) «Κατάργθςθ των διατάξεων περί μείωςθσ των ςυντάξεων, 

ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 20θσ Ιανουαρίου 2016 ςχετικά με τθ διανομι αςφαλιςτικϊν προϊόντων και άλλεσ διατάξεισ». 

30. Το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α'/212/18.12.2018), «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Τζλθ- Ραράβολα, 

Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Τροποποίθςθ του 

ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ». 

31. Πλεσ τισ οδθγίεσ, ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ και αποφάςεισ που ζχουν εκδοκεί από τθν ΕΑΑΔΘΣΥ μζχρι και τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ. 

32. Το N. 4314/2014 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 

περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
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33. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ 32492/24-3-2020 (ΦΕΚ 1110 Βϋ) τροποποίθςθ τθσ 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 

(ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργικι Απόφαςθ «Αντικατάςταςθ τθσ υπ' αρικ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 

(ΦΕΚ Βϋ3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο «Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ' αρικ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Βϋ1822) υπουργικισ απόφαςθσ "Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν 

για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 – 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων 

ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων 

αξιολόγθςθσ πράξεων», 

34. Κάκε άλλθ διάταξθ τθσ ευρωπαϊκισ ι εκνικισ νομοκεςίασ κατά το μζροσ που αφορά τθν παροφςα διαδικαςία 

ανάκεςθσ.  

35. Τισ διατάξεισ, τα προεδρικά διατάγματα, τισ αποφάςεισ και τισ εγκυκλίουσ που ζχουν εκδοκεί κατ’ εφαρμογι ι 

κατ’ εξουςιοδότθςθ των παραπάνω νόμων ζςτω και αν ρθτϊσ δεν αναφζρονται ςτθν παροφςα. 

36. Τθν με αρικμό 76792/2019 Απόφαςθ του Υπουργείου Υγείασ «Συγκρότθςθ και οριςμόσ μελϊν ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Υγείασ (Ε.Ο.Δ.Υ.)» (ΦΕΚ 919/ΥΟΔΔ/01.11.2019). 

37. Το υπ’ αρικμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΡ-8558/2019-8/11/2019 ζγγραφο του Ε.Ο.Δ.Υ. περί ςυγκρότθςθσ ςε ςϊμα του ΔΣ του 

ΕΟΔΥ κατά τθν 1θ/6-11-2019 ςυνεδρίαςθ.  

38. Τθ υπ’ αρικμ. πρωτ.: 663/17-3-2020 Ρρόςκλθςθ τθσ ΕΥΔ Ε.Ρ. «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα» με Κωδικό 

Ρρόςκλθςθσ: 49_Α.2.2._00 και Κωδ. ΟΡΣ: 4246 (ΑΔΑ: ΟΑ446ΜΤΛ-39Θ). 

39. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 686/21-03-2020 Απόφαςθ Ζνταξθσ, τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. ΜΔΤ τθσ 

Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΕΤΡΑ, ΤΑ και ΕΚΤ, τθσ Ρράξθσ «Δθμιουργία δικτφου 

νοςθλευτϊν για τθ λιψθ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ και νοςθλευτικι βοικεια ςτα φποπτα κροφςματα 

Κορονοϊοφ κατϋοίκων» με κωδικό ΟΡΣ 5061257, θ οποία χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 

«Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Τομζα 2014-2020». 

40. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: Α1α/οικ.22817/2020 (ΦΕΚ 1177/Β/6-4-2020) Ρερί λεπτομερειϊν ςφςταςθσ και περί 

ςυγκρότθςθσ και λειτουργίασ Κινθτϊν Ομάδων Υγείασ (ΚΟΜΥ) Ειδικοφ Σκοποφ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 

αναγκϊν από τθν εμφάνιςθ και διάδοςθ του κορωνοιοφ COVID-19, τθν επανεκτφπωςθ τθσ προαναφερόμενθσ 

με υπ’αρικμ. πρωτ.: Δ1α/οικ.22817/2020 κακϊσ και τθν τροποποίθςθ αυτισ με υπ’αρικμ. πρωτ.: 

Δ1α/ΓΡ.οικ.24361/2020 (ΦΕΚ 1296/Β/10-4-2020) 

41. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικ. 32492/24-03-2020 (ΦΕΚ 1110Βϋ) 
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42. Τισ 1θ  και 2θ Τροποποιιςθ τθσ Ρράξθσ με αρικμ. πρωτ.: 951/6-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ6Φ46ΜΤΛ-Γ74) και με αρικμ. 

πρωτ.: 1465/3-7-2020 (ΑΔΑ: 68Ω946ΜΤΛ-36)  

43. Τθν 3θ Τροποποίθςθ τθσ Ρράξθσ «Δθμιουργία δικτφου νοςθλευτϊν για τθ λιψθ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ 

και νοςθλευτικι βοικεια ςτα φποπτα κροφςματα Κορονοϊοφ κατϋοίκον» με Κωδικό ΟΡΣ 5061257 ςτο 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα 2014-2020» με αρ. πρωτ.: 1826/28.08.2020 (ΑΔΑ: 

ΨΞ9Μ46ΜΤΛ-Ε1Τ) 

44. Τθν 4θ Τροποποίθςθ τθσ Ρράξθσ «Δθμιουργία δικτφου νοςθλευτϊν για τθ λιψθ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ 

και νοςθλευτικι βοικεια ςτα φποπτα κροφςματα Κορονοϊοφ κατϋοίκον» με Κωδικό ΟΡΣ 5061257 ςτο 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα 2014-2020» με αρ. πρωτ.: 1843/01-09-2020  με 

ΑΔΑ: ΨΣΔ546ΜΤΛ-Η0Ο 

45. Το Ρρακτικό τθσ 4θσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Εποπτείασ του Υπουργείου Υγείασ με κζμα τθν 

προμικεια ςτυλεϊν για τθν υλοποίθςθ δειγματολθψίασ βιολογικοφ υλικοφ από το ανϊτερο αναπνευςτικό 

ςφςτθμα προσ μοριακι ανίχνευςθ του νζου κορωνοϊοφ (SARS-CoV II). 

46. Το N.4715/2020 (ΦΕΚ Α'/4715/01-08-2020) «υκμίςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε ποιοτικζσ 

υπθρεςίεσ υγείασ - Κδρυςθ και καταςτατικό του Οργανιςμοφ Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Υγεία Α.Ε. 

(Ο.ΔΙ.Ρ.Υ. Α.Ε.), άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 

24: Ραράταςθ ιςχφοσ ρυκμίςεων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω του κορωνοϊοφ COVID-19, 

47. Τθν πράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ Α’/90/1-5-2020), άρκρο 18 «Διαςφάλιςθ λειτουργίασ του Δ.Σ. του 

Ε.Ο.Δ.Υ.». 

48. Τθν με αρικμό Γ4β/ΓΡ.οικ.46910/2020 (ΦΕΚ 563/ΥΟΔΔ/30-7-2020) Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ 

«Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρ. Γ4β/ΓΡ.76792/1-1-2019 (ΥΟΔΔ 919) απόφαςθσ του Υπουργοφ 

Υγείασ ςχετικά με τθ ςυγκρότθςθ και τον οριςμό μελϊν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Εκνικοφ Οργανιςμοφ 

Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΟΔΥ)». 

49. Το από 24-08-2020 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Ετοιμότθτασ & 

Απόκριςθσ και Υπευκφνου του Υποζργου 21, κ. Σπ. Σαπουνά ςχετικά με τθν ανάγκθ προμικειασ ςτυλεϊν με 

αντίςτοιχθ ποςότθτα υλικϊν μεταφοράσ λιψθσ ρινο-ςτοματοφαρυγγικοφ επιχρίςματοσ  

50. Το υπ’ αρικμ. πρωτ.: ΥΣ-ΚΡ-3082/30.08.2020 αίτθμα τθσ Διεφκυνςθσ Ετοιμότθτασ και Απόκριςθσ και του 

Τμιματοσ Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων & Κονδυλίων Ζρευνασ για τθν κατεπείγουςα προμικεια κιτ 

λιψθσ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ, κατ ‘εφαρμογι του άρκρου 44 τθσ ΡΝΡ 20.03.2020 (ΦΕΚ 

68/Α/20.03.2020). 
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51. Τθν υπ’ αρικμ. 3083/30-08-2020 Ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Ετοιμότθτασ και Απόκριςθσ και του Τμιματοσ 

Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων & Κονδυλίων Ζρευνασ για τθν ζγκριςθ αιτιματοσ προμικειασ και 

ςχεδίου πρόςκλθςθσ για τθν κατεπείγουςα προμικεια κιτ λιψθσ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ, ςτο πλαίςιο 

του Υποζργου 21 «Ρρομικεια κιτ λιψθσ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ» τθσ Ρράξθσ «Δθμιουργία δικτφου 

νοςθλευτϊν για τθ λιψθ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ και νοςθλευτικι βοικεια ςτα φποπτα κροφςματα 

Κορονοϊοφ κατϋοίκον» με κωδικό ΟΡΣ 5061257, 

52. Το υπ’ αρικμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΡ-18248/2020-31/08/2020 ζγγραφο τθσ Διοίκθςθσ ΕΟΔΥ που αφορά ςτθν απόφαςθ 

Δ.Σ επί του ωσ άνω αιτιματοσ προμικειασ και επί του ςχεδίου πρόςκλθςθσ, που ελιφκθ κατά τθν 61θ/31-08-

2020 ςυνεδρίαςθ, κζμα Αίτθμα Ρρομικειασ και Σχζδιο Ρρόςκλθςθσ ςε διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ 

δθμοςίευςθ για τθν κατεπείγουςα προμικεια κιτ λιψθσ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ, ςτο πλαίςιο του 

Υποζργου 21 «Ρρομικεια κιτ λιψθσ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ» τθσ Ρράξθσ «Δθμιουργία δικτφου 

νοςθλευτϊν για τθ λιψθ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ και νοςθλευτικι βοικεια ςτα φποπτα κροφςματα 

Κορωνοϊοφ κατϋοίκoν» με κωδικό ΟΡΣ 5061257, με ΑΔΑΜ: 20REQ007240330 

53. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΡ-18507/2020-02/09/2020 «Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ» που ζλαβε ΑΔΑ: 

ΩΩ5946ΜΘΨ5-ΜΧΕ και ΑΔΑM:20REQ007255698 

ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

που πλθροί τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ και των Ραραρτθμάτων αυτισ, να υποβάλει 

εγγραφι προςφορά για τθν προμικεια κιτ λιψθσ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ, ςφμφωνα με τθν τεχνικι 

περιγραφι - απαιτιςεισ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Ι, ωσ κάτωκι: 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΥΜΡ. ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΡ. ΦΡΑ 
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1 

Κιτ λιψθσ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ 
αποτελοφμενο από: 

(α) Στυλεό με άξονα από αλουμίνιο ι πλαςτικό 
και άκρο (βφςμα) από ςυνκετικό υλικό (π.χ. 
πολυεςτζρα ι Dacron). Πχι βαμβακοφόροι 

ςτυλεοί. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το ςτζλεχοσ 
του ςτυλεοφ θα πρζπει υποχρεωτικά να φζρει 

ειδική εγκοπή από τον καταςκευαςτή για 
εφκολη κατάτμηςη από τον χρήςτη, χωρίσ την 

ανάγκη χρήςησ οποιουδήποτε κοπτικοφ μζςου, 
π.χ. ψαλίδι, κοπίδι, κλπ 

και 
(β) Αποςτειρωμζνο ςυνοδό ςωλθνάριο που να 

περιζχει ειδικό υλικό μεταφοράσ και 
ςυντιρθςθσ ιϊν, είτε ςε μορφι εμποτιςμζνου 

ςυνκετικοφ υφάςματοσ/ςπόγγου, είτε ςτθ 
μορφι υγροφ διαλφματοσ ≥2ml 

 

400.000 τεμάχια 2,50€ 1.000.000€ 

 

 Τόποσ και χρόνοσ παράδοςθσ προμικειασ: Ο εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

επί τθσ οδοφ Αγράφων 3-5, ςτθν περιοχι Αμαρουςίου Αττικισ. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί 

εντόσ επτά (7) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για το 40% τθσ προςφερόμενθσ ποςότθτασ. Θ 

ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του υπόλοιπου τθσ προςφερόμενθσ ποςότθτασ κα πραγματοποιθκεί ωσ εξισ: το 

30% μζςα ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα και το υπόλοιπο 30% μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 45 θμερϊν 

από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 Τα παρεχόμενα είδθ κατατάςςονται ςτο Κοινό Λεξιλόγιο Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV) ωσ εξισ: 33141625-7 

εξοπλιςμοί διάγνωςθσ 

 Διάρκεια ςφμβαςθσ: 45 θμζρεσ  από τθν υπογραφι τθσ 

 Κριτιριο ανάκεςθσ αποτελεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει 

τιμισ.   

 Εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ: Ζνα εκατομμφριο ευρϊ (1.000.000€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, 

ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι  για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων 

υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 

αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ 

πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 

αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. Στισ περιπτϊςεισ 

υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Τρίτθ  08 Σεπτεμβρίου 2020 και ϊρα 15:00. 

 Ρροςφορζσ υποβάλλονται είτε για το ςφνολο τθσ προμικειασ είτε για μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ 

ποςότθτασ, με ελάχιςτθ οριηόμενθ προςφερόμενθ ποςότθτα, τθν ποςότθτα που αντιςτοιχεί τουλάχιςτον 

ςτο 70% τθσ ςυνολικά ηθτοφμενθσ ποςότθτασ. Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθν παροφςα και τα Ραραρτιματά τθσ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

 Οι προςφορζσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν τον ςυνολικό προχπολογιςμό, θ δε προςφερόμενθ τιμι μονάδασ 

δεν πρζπει να υπερβαίνει το εκτιμϊμενο κόςτοσ τεμαχίου, όπωσ αυτό ορίηεται ςτον ανωτζρω πίνακα. 

 Το ζργο τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα αναλάβει Επιτροπι που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 3 τθσ Κ.Υ.Α. Α1α/οικ.22817/2020 (ΦΕΚ 1177/Β/6-4-2020).   

 Το ζργο τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ παραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ κα αναλάβει Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 

Ραραλαβισ που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ Κ.Υ.Α Α1α/οικ.22817/2020 (ΦΕΚ 

1177/Β/6-4-2020. 

 Εγγφθςθ Συμμετοχισ: Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

κατατίκεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ,  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ 16.129,00€. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 

καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. Θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να 
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ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 

εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ: Για τθν υπογραφι κάκε ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί απαιτείται θ παροχι 

Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, άνευ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, υπζρ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα ζχει διάρκεια ιςχφοσ θ οποία κα καλφπτει τθ χρονικι διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ, επαυξθμζνθ κατά δφο (2) επιπλζον μινεσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν 

οριςτικι, ποςοτικι και ποιοτικι, παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ εκδίδονται από πιςτωτικά 

ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) , που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 

του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 

ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ 

λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των 

οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυιςεισ αυτζσ 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν 

ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ 

εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 

εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) 

τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 

κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν , κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 

τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 

περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. 

 Τα Ραραρτιματα τθσ παροφςασ που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ, είναι τα εξισ: 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  
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 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ. ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 Θ παροφςα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Υγείασ και τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

(https://eody.gov.gr). 

 

Α. ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΙΤΗΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΙΛΟΓΗΣ  

Α.1. ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορζασ, 

εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα 

μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

Α.1.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 

11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 

1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 

2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και 

όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 

απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

https://eody.gov.gr/
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 

διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου . 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ.  

Α.1.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 

ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
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υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με 

τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 

ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 

επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 

εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι 

ιςχφ.   

Α.1.3. Αποκλείεται  από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ :  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 ,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για 

τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,   

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 

να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 

κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, 

δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 

πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 

αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για 

τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει 

τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι 

του άρκρου Γ’ τθσ παροφςασ,  
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(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 

αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.   

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ *Το εν λόγω εδάφιο προςτίκεται 

από τθν A.A. ςτθν περίπτωςθ που ζχει ςυμπεριλάβει ωσ λόγο αποκλειςμοφ τθν περ. β τθσ παροφςασ 

παραγράφου και κατά διακριτικι τθσ ευχζρεια+. 

Α.1.4. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν 

είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

Α.1.5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ Α.1.1, 

Α.1.2. γ)  και Α.1.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για 

να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία 

κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα 

που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ 

περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 

οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ  . 

Α.1.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 

παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 . 

Α.1.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 

4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 
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Α.2. ΚΙΤΗΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 

Α.2.1. Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ   

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν 

εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά 

μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 

Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε 

κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 

τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί 

φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο ι ςτο οικείο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο. 

 

Β. ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ)  

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται 

ςτισ παραγράφουσ Α.1.1. ζωσ Α.2.1., κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 

παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 

ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 
 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 

τουσ. 

 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου Α.1. οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο Α.1.1. απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 

χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
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πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ 

υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο Α.1.1., 

β) για τισ παραγράφουσ Α.1.2. και Α.1.3. περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 

οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ 

που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Επιπλζον, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ, ςτουσ οποίουσ οφείλουν να καταβάλουν ειςφορζσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, θ ςχετικι υποχρζωςθ αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 

αςφάλιςθσ).   

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου Α.1.2.α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ 

διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι 

ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό 

πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 

εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το 

νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ 

ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα 

(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν 

Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων, , με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο 

taxisnet. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου Α.1.2.γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ 

και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται 

από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν 

ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 
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Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι 

τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ Α.1.1. και 

Α.1.2. περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου Α.1.3., τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να 

αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 

βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ Α.1.1. και Α.1.2. περ. α’ και β’, κακϊσ και 

ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου Α.1.3.. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ 

αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου Α.1.3., υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο Α.1.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε 

βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

Β.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου Α.2.1. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 

δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 

κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου, με το οποίο 

πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν 

τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ 

- μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 

τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ. Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 

Επιμελθτιριο ι ςτο οικείο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο. Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν 

ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου Α.2.1. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 

δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 

υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε 

αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 

εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 

αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 

φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 

υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει από 

πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί 

ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 

ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., 

ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 

αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία 

αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 

τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 

χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 

εκπροςϊπου. 

 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 

4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 

αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, 

που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ 

ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

 

Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

 

Γ. ΧΟΝΟΣ – ΤΟΡΟΣ – ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Τρίτθ 08 Σεπτεμβρίου 2020, και ϊρα 15:00. 

Εκπρόκεςμθ άφιξθ και πρωτοκόλλθςθ προςφοράσ ζχει ωσ ςυνζπεια τθν απόρριψι τθσ, ακόμα και αν ςυντρζχουν 

λόγοι ανωτζρασ βίασ για τθν κακυςτζρθςθ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για το περιεχόμενο των 

φακζλων, οφτε για οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ άφιξθσ αυτϊν, ενϊ δεν κα παραλάβει φακζλουσ και λοιπά ζγγραφα 

από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ζςτω και αν ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Η προςφορά κα κατατεκεί ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με ταχυδρομικι αποςτολι) ςτθν 

ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Αγράφων 3-5, Μαροφςι Αττικισ, ΤΚ 15123 (Κεντρικι Γραμματεία-Ρρωτόκολλο), ο 

οποίοσ κα φζρει ςτθν εξωτερικι του πλευρά τισ παρακάτω ενδείξεισ: 

 Τθ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα 

 Τθν πλιρθ επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Υγείασ) 

 Τθν πλιρθ επωνυμία και τα πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντοσ  

 Τον τίτλο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 

 Τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 

 Τθν καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν  

 Τα είδθ (με αναφορά ςτον οικείο α/α) για τα οποία υποβάλλεται. 

 Τθν επιςιμανςθ «Να ΜΗΝ αποςφραγιςθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεςία & το Πρωτόκολλο» 

Θ επίςθμθ γλϊςςα τθσ προςφοράσ είναι θ ελλθνικι.  

Για τισ ανάγκεσ τθσ αξιολόγθςθσ θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ ςε 

οποιαδιποτε χρονικό ςθμείο τθσ διαδικαςίασ ςυμπλθρωματικζσ διευκρινίςεισ ι τθν προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν 

και πρόςκετων τεχνικϊν ςτοιχείων. 
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Δ. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται οι εξισ ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι, επί ποινι 

απόρριψθσ ςε περίπτωςθ μθ ςφράγιςισ τουσ, (υπο)φάκελοι:  

(α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ (υπό)φάκελοσ Α, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι 

Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι 

προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα,  

(β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ (υπό)φάκελοσ Β, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 

περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά, και 

(γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ (υπό)φάκελοσ Γ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 

ςτο άρκρο Β’ τθσ παροφςασ. 

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα: α) από τον 

ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου), β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε 

περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου). 

 

Δ.1. Ο  (υπό)φάκελοσ Α, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» περιλαμβάνει 

επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ: 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν:  

(1) Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του αρκρ. 8 του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ και κα δθλϊνεται ότι: 

 ο προςφζρων πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ. 

 θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ τουσ οποίουσ  

αποδζχεται ανεπιφφλακτα.  

 θ προςφορά καλφπτει όλεσ τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ όπωσ τζκθκαν ςτθν Ρρόςκλθςθ. 

 τα ςτοιχεία ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 

 ο αρικμόσ φαξ και θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου όπου κα αποςτζλλονται για 

γνωςτοποίθςθ τα ςχετικά, με τθν εξζλιξθ του διαγωνιςμοφ, ζγγραφα και αποφάςεισ. 

Τθν υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφουν:  
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- οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  

- ο Ρρόεδροσ ι ο Διευκφνων ςφμβουλοσ του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.)  

- ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τουσ Συνεταιριςμοφσ.  

- ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.  

- κάκε μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ.  

και  

(2) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ανωτζρω, θ οποία ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% τθσ εκτιμϊμενθσ 

ςυνολικισ αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ). 

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ  

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι με τθν παροφςα πρόςκλθςθ και τα παραρτιματα αυτισ. Ειδικότερα, θ τεχνικι προςφορά 

περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα υπογεγραμμζνο από τον προςφζροντα το ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ του Ραραρτιματοσ I τθσ παροφςασ κακϊσ και 

τα ςχετικά ζγγραφα που τεκμθριϊνουν τισ απαντιςεισ του προςφζροντα και αναφζρονται από εκείνον ςτθ 

ςτιλθ «Ραραπομπι». Αν τα ζγγραφα και ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ 

φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ. Πλοι οι όροι των τεχνικϊν απαιτιςεων που ορίηονται ςτθν παροφςα και τα 

παραρτιματά τθσ είναι απαράβατοι και ουςιϊδεισ και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ οιονδιποτε 

αυτϊν ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία 

περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων αποτελεί λόγο 

απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. Εξυπακοφεται ότι κάκε προςφζρων οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να 

ςυμπλθρϊςει μόνο εκείνα τα πεδία του ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

που αφοροφν τα είδθ για τα οποία υποβάλλει προςφορά. 

 

Δ.2. Ο (υπό)φάκελοσ Β, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνει τα εξισ επί ποινι απόρριψθσ 

τθσ προςφοράσ: 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που περιλαμβάνεται ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ τθσ παροφςασ. Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα υπογεγραμμζνο από τον 

προςφζροντα, κατά τα ανωτζρω. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ δίνονται ςε ευρϊ. Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται 

προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ 

τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ 

είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. Ωσ απαράδεκτεσ κα 

απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο 
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νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του 

ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει το εκτιμϊμενο κόςτοσ τεμαχίου ι/και τον ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ 

παροφςασ.  

 

Δ.3. Ο (υπό)φάκελοσ Γ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ 

τθσ προςφοράσ, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 

4250/2014 (Αϋ 74), όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτο άρκρο Β’ τθσ παροφςασ, ωσ αποδεικτικά 

ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου Α.1. τθσ παροφςασ κακϊσ και για τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράφου Α.2. αυτισ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρζπει να κατατεκοφν για ζνα ζκαςτο μζλοσ αυτισ.. 

Ε. ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ αποςφράγιςθ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςε ενιαίο ςτάδιο με τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ από τθν 

αρμόδια Επιτροπι που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ Κ.Υ.Α. Α1α/οικ.22817/2020 (ΦΕΚ 

1177/Β/6-4-2020).   

 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 

ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 

προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, 

εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

 
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο του είδουσ με κλιρωςθ μεταξφ 

των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ και 

παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

 
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε 

κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 

διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και 

τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τα ανωτζρω, 
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 

4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ και 

αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Θ ςφμβαςθ για τθν προμικεια ανατίκεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ, και, ταυτόχρονα, πλθροί όλουσ τουσ όρουσ και όλεσ τισ προχποκζςεισ 

τθσ παροφςασ και των Ραραρτθμάτων αυτισ. 

 

Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ από τθν αρμόδια Επιτροπι. Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια ενιαία απόφαςθ, 

με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλθσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ (βλ. άρκρο 32Α ν. 4412/2016). 

 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν ογδόντα 

(180) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Θ υποβολι προςφοράσ ςυνεπάγεται 

τθν αποδοχι όλων των όρων τθσ παροφςασ. 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ 

τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ και 

ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά ανάλογα με τισ παραδόςεισ αγακϊν, τθν ζκδοςθ 

τιμολογίων και τθν τμθματικι/οριςτικι παραλαβι αυτϊν εντόσ τριάντα (30) θμερϊν. Θ πλθρωμι κα γίνεται με τθν 

προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 

ΑΔΑ: 924246ΜΗΨ5-ΟΩΤ





24 

 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

 Ο ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ. 

 

 

ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΟΥΜΑΝΕΑΣ 

 

Εςωτερικι διανομι 

1. Γραφείο Γραμματείασ Ρροζδρου 

2. Τμιμα Ρρομθκειϊν 

3. Αυτοτελζσ Τμιμα Νομικισ Υπθρεςίασ 

4. Διεφκυνςθ Οικονομικοφ 

5. Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Συντονιςμοφ 

6. Διεφκυνςθ Υποδομϊν, Δικτφων και Εφαρμογϊν 

7. Τμιμα Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων  & Κονδυλίων Ζρευνασ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι.  ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ ΜΕ 

ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

 
 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
 

 
 

ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

1 Στυλεόσ  

Με άξονα από αλουμίνιο ι 
πλαςτικό και άκρο (βφςμα) από 
ςυνκετικό υλικό (π.χ. πολυεςτζρα 
ι Dacron). Πχι βαμβακοφόροι 
ςτυλεοί.  
Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το 
ςτζλεχοσ του ςτυλεοφ κα πρζπει 
υποχρεωτικά να φζρει ειδικι 
εγκοπι από τον καταςκευαςτι για 
εφκολθ κατάτμθςθ από τον 
χριςτθ, χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ 
οποιουδιποτε κοπτικοφ μζςου, 
π.χ. ψαλίδι, κοπίδι, κλπ.  

ΝΑΙ 

  

2 
Αποςτειρωμζνο ςυνοδό 
ςωλθνάριο  

Ρεριζχει ειδικό υλικό μεταφοράσ 
και ςυντιρθςθσ ιϊν, είτε ςε μορφι 
εμποτιςμζνου ςυνκετικοφ 
υφάςματοσ/ςπόγγου, είτε ςτθ 
μορφι υγροφ διαλφματοσ ≥2ml  

ΝΑΙ 

  

3 
Ρροςκόμιςθ δείγματοσ 
προςφερόμενου προϊόντοσ  

Οι εταιρείεσ οφείλουν να 
προςκομίςουν δείγμα του 
προςφερόμενου προϊόντοσ 
τουσ επί ποινι αποκλειςμοφ. 

ΝΑΙ 

  

 

(εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
 
 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 
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Θ εμφάνιςθ τιμισ / τιμϊν ςτθν «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ.  

  

Επίςθσ θ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» πρζπει να περιζχει: - ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κ.λπ.) - 

οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Ρροςφορά του προςφζροντοσ και απαντά ςτισ 

επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.  

  

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι (τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ) 

για τισ οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.  

  

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για 

τον προςφζροντα, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα πρόςκλθςθ. Ρροςφορζσ που δεν 

καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

  

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προςφζροντοσ.  

  

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ το οποίο 

κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ του 

εξοπλιςμοφ κ.λπ. που κατά τθν κρίςθ του προςφζροντοσ τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των απαντιςεων ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ.   

  

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και θ παροχι όλων των 

πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.  

  

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ των 

Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ.  ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Τόποσ, ημερομηνία 

ΑΡΟ: Στοιχεία οικονομικοφ φορζα 

ΡΟΣ: Εκνικό Οργανιςμό Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΟΔΥ) 

 

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ρρομικεια κιτ λιψθσ δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ: 180 θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

Με τθν παροφςα δθλϊνω τθ ςυμμετοχι μου ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ του Ε.Ο.Δ.Υ. με αρ. πρωτ. 

πρόςκλθςθσ:……(ςυμπλθρϊνεται από τον οικονομικό φορζα)……. που αφορά ςτθν Ρρομικεια κιτ λιψθσ δειγμάτων 

βιολογικοφ υλικοφ, και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ και 

προχποκζςεισ που περιλαμβάνονται, και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ τθσ παρακάτω προμικειασ: 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΝΕΥ ΦΡΑ 

ΚΟΣΤΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΡ. ΦΡΑ 

Κιτ λιψθσ δειγμάτων 
βιολογικοφ υλικοφ 
αποτελοφμενο από: 

(α) Στυλεό με άξονα από 
αλουμίνιο ι πλαςτικό και άκρο 
(βφςμα) από ςυνκετικό υλικό 

(π.χ. πολυεςτζρα ι Dacron). Πχι 
βαμβακοφόροι ςτυλεοί. Και ςτισ 
δφο περιπτϊςεισ το ςτζλεχοσ του 
ςτυλεοφ κα πρζπει υποχρεωτικά 
να φζρει ειδικι εγκοπι από τον 

καταςκευαςτι για εφκολθ 
κατάτμθςθ από τον χριςτθ, 

χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ 
οποιουδιποτε κοπτικοφ μζςου, 

π.χ. ψαλίδι, κοπίδι, κλπ. 
 

ΚΑΙ 
(β) Αποςτειρωμζνο ςυνοδό 
ςωλθνάριο που να περιζχει 
ειδικό υλικό μεταφοράσ και 

ςυντιρθςθσ ιϊν, είτε ςε μορφι 
εμποτιςμζνου ςυνκετικοφ 

υφάςματοσ/ςπόγγου είτε ςτθ 

μορφι υγροφ διαλφματοσ ≥2ml  
 

 

 

  

 
(εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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