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ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ 22/21
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CPV 33140000-3: ΙΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΓΙΑ ΤΘΝ
ΚΑΛΥΨΘ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΘΣ 6θσ ΥΡΕ
Ζχοντασ υπόψθ:
Α) Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα:
1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ
διατάξεισ» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Αϋ/09-02-2007) «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων εποπτευομζνων
από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
2. Το Ν. 2955/2001 «Ρρομικειεσ νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων του ΕΣΥ και λοιπζσ διατάξεισ».
3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν,
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ”Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει.
4. Το Ν. 4238/2014 «Ρρωτοβάκμιο Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ (ΡΕΔΥ), αλλαγι ςκοποφ ΕΟΡΥΥ και άλλεσ διατάξεισ».
5. Το Ν. 4486/2017 «Μεταρρφκμιςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ, επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ
Υπουργείου Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ».
6. Το Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
7. Το Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου …και λοιπζσ διατάξεισ», Μζροσ Γϋ.
8. Το Ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του
π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για
τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν
αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α)
των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».
9. Το Ν. 3414/2005 «Τροποποίθςθ του Ν. 3310/2005».
10. Το Ν. 4129/2013 «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».
11. Οι αρικμ. 42/τ. Αϋ/25-02-2020, 55/τ. Αϋ/11-03-2020, 64/τ. Αϋ/14-03-2020, 68/τ. Α’/20-03-2020, 75/τ. Α’/30-03-2020, 84/τ.
Αϋ/13-04-2020, 90/τ. Αϋ/01-05-2020 Ρράξεισ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ςχετικά με τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ
πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19.
12. Το Ν. 4675/2020 «Ρρόλθψθ, προςταςία και προαγωγι τθσ υγείασ-ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν δθμόςιασ υγείασ και άλλεσ
διατάξεισ».
13. Το Ν. 4682/2020 «Κφρωςθ: α) τθσ από 25.2.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ
του κορωνοϊοφ (Αϋ42)», 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 (Αϋ55)» και γ) τθσ από 14.3.2020
Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 (A’ 64)»
και άλλεσ διατάξεισ».
14. Το Ν. 4690/2020 «Κφρωςθ: α) τθσ από 13.4.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν
τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ (Α’ 84) και β) τθσ από 1.5.2020 Ρ.Ν.Ρ.
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«περαιτζρω μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθν
επάνοδο ςτθν κοινωνικι και οικονομικι κανονικότθτα» (Α’ 90) και άλλεσ διατάξεισ»
Θ αρικμ. πρωτ. οικ. 19012/17-03-2020 ερμθνευτικι εγκφκλιοσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων των Ρ.Ν.Ρ. για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ λοίμωξθσ SARS-Cov-2, αναφορικά με τα κζματα δθμοςίων ςυμβάςεων.
Του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».( Ρ.Δ. 80/2016 άρκρο 9 παρ.4.)
Τθν με αρικμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781 τευχ.Β/23-05-2017) ΥΑ ςχετικά με «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ».
To N. 4693/2020 (ΦΕΚ 116/Α’/17-06-2020), άρκρο δζκατο τρίτο.
Το Ν. 4722/2020, Μζροσ Γϋ, άρκρο δζκατο.
To Ν.4728/2020, άρκρο 18.
Το Ν. 4764/2020.
Το από 17-12-2020 πρακτικό τθσ 138θσ ςυνεδρίαςθσ του Κε.Σ.Υ.Ρε., κζμα 2ο «Ζγκριςθ νζων διαγωνιςμϊν υλικϊν ΜΑΡ
ανά Υ.Ρε., ανά είδοσ και φορζα διενζργειασ (ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ 136θσ/07-12-2020 ςυνεδρίαςθσ Κε.Σ.Υ.Ρε.,
κζμα 3ο).
Τθν με αρικμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781 τευχ. Β/23-05-2017 ) ΥΑ ςχετικά με «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ»
Β) Τα ζγγραφα και τισ αποφάςεισ:
Το από 22-09-2020 πρακτικό τθσ 128θσ ςυνεδρίαςθσ του Κε.Σ.Υ.Ρε, «Επικαιροποίθςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν υλικϊν
ΜΑΡ», και 118 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Κε.Σ.Υ.Ρε «Κακοριςμοφ ανϊτατων τιμϊν»
Το από 14-01-2021 πρακτικό (ορκι επανάλθψθ) τθσ 1θσ ςυνεδρίαςθσ του Κε.Σ.Υ.Ρε. (Θ.2ο) «Ζγκριςθ κατανομισ
ποςοτιτων υλικϊν ΜΑΡ ανά Υγειονομικι Ρεριφζρεια για τθν διενζργεια διαγωνιςμϊν».
Τθν αρικμ. 6833/28.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΕ4469ΘΔΜ-3Σ) απόφαςθ Διοικθτι τθσ 6θσ Υ.Ρε.
Τθν αρικμ. 6/12.03.2021(Θ.19) (ΑΔΑ: 9Ψ7Η46906Ω-ΚΔΝ) απόφαςθ του ΔΣ του Νοςοκομείου (21REQ008291399).
Τθν ανάγκθ για τθν εφρυκµθ λειτουργία του Νοςοκοµείου µασ λόγω των επειγουςϊν αναγκϊν που προζκυψαν λόγω
των εξελίξεων ςχετικά µε τθν διάδοςθ του κορονοϊοφ.

ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ
Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ (CPV 3314000-3) για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν των Νοςοκομείων τθσ 6θσ Υ.Ρε, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ και ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ από το Κε.Σ.Υ.Ρε. τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ποςότθτεσ, ςτο
πλαίςιο των ζκτακτων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ και τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ.

ΑΘΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Α. Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα
εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ.
β) ςε κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ).
γ) ςε 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 Ι τθσ άνω
Συμφωνίασ κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν
Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Β. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Γ. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

ΑΘΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΡΕΙΓΑΦΘ-ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ είναι θ προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ (χειρουργικζσ μάςκεσ, μάςκεσ FFP2, μάςκεσ
FFP3, ςτολζσ τφπου Tyvec, καλφμματα κεφαλισ) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Νοςοκομείων τθσ 6θσ Υ.Ρε. ωσ ακολοφκωσ,
και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ Αϋ.
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ΡΙΝΑΚΑΣ 1. KATANOMH ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ 6θσ ΥΡΕ
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ
1
XEIΟΥΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 3PLY ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
2
ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΡΟΥ FFP2
3
ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΡΟΥ FFP3
4
ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΘ ΟΛΟΣΩΜΘ ΦΟΜΑ ΤΥΡΟΥ TYVEC
5
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΘΣ

MM
TEM
TEM
TEM
TEM
TEM

ΡΟΣΟΤΘΤΑ
1.500.000
65.000
8.000
15.000
100.000

Το προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :
33140000-3.
Στουσ οικονομικοφσ φορείσ δίνεται θ δυνατότθτα να κατακζςουν προςφορά για μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ. Σε
περίπτωςθ που προςφζρονται ποςότθτεσ μικρότερεσ τθσ ςυνολικισ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ κάκε είδουσ, τότε κα υπάρξουν
τόςοι μειοδότεσ όςοι απαιτοφνται για να ςυμπλθρωκεί θ ςυνολικι ηθτοφμενθ ποςότθτα κάκε είδουσ. Θ κατακφρωςθ τθσ
προμικειασ κα γίνει, ανά είδοσ, και ςε όςουσ μειοδότεσ απαιτθκεί προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί θ ςυνολικι ηθτοφμενθ
ποςότθτα.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν επιτρζπονται.
Αντιπροςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τιμισ.
Οι παραδόςεισ κα γίνονται ςε κάκε Νοςοκομείο ςφμφωνα με τον πίνακα κατανομισ ποςοτιτων ανά Νοςοκομείο.
Θ παράδοςθ ορίηεται ωσ εξισ:
 το 30% τθσ ποςότθτασ ςε 20 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
 το 30% τθσ ποςότθτασ ςε 40 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
 το υπόλοιπο 40% τθσ ποςότθτασ ςε 60 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
επί ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ.
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι κα ζχει τθν δυνατότθτα να επιλζξει τθν
αμζςωσ επόμενθ τεχνικά αποδεκτι, ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.

ΑΘΟ 3ο: ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ.
ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ»
Λ. Μακρυγιάννθ
Γρ.Ρρωτοκόλλου
ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ
αρικμ. 22/21 ΡΟΣΚΛΘΣΘ

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
29-03-2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα
10:00

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γενικό Νοςοκομείο
Ιωαννίνων «Γ.
ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ»
Λ. Μακρυγιάννθ
Γρ.Ρρομθκειϊν

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & ΩΑ
ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
30-03-2021, θμζρα Τρίτθ
και ϊρα 10:00

Ρροςφορζσ κα κατατίκενται μζχρι και τισ 29-03-2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 ςτο γραφείο Ρρωτοκόλλου του Γ.Ν.Ι.
Γ.Χατηθκϊςτα.
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί από τθν οριςμζνθ επιτροπι, ςτισ 30-03-2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00.

ΑΘΟ 4ο: ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
Θ προςφορά κατατίκεται μζχρι και 29-03-2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο Γ.Ν.Ι.
Γ.Χατηθκϊςτα (Λ. Μακρυγιάννθ, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45001), ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου. Ο φάκελοσ κα φζρει ςτθν εξωτερικι του
πλευρά τισ εξισ ενδείξεισ:
Στοιχεία Αποςτολζα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):
Ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου ι Επωνυμία νομικοφ προςϊπου, Ταχυδρομικι διεφκυνςθ, Τθλζφωνο, Αρικμόσ
τθλεομοιοτυπίασ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Διεφθυνςη υποβολήσ και ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ :
ΡΟΣ: Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΚΣΛΘΣΘ με αρικμό : 22/21
Καταλθκτικι Θμερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν: 29.03.2021- 10:00πμ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
ΡΟΣΟΧΘ: Να ΜΘΝ αποςφραγιςκεί από τθν Ταχυδρομικι Υπθρεςία & το Ρρωτόκολλο.
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ΑΘΟ 5ο: ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΦΟΑΣ

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται οι εξισ ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι (ςε δφο αντίτυπα,
ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο), κακϊσ και το περιεχόμενο των πρωτότυπων φακζλων (φςτερα από τθν υπογραφι τουσ)
υποβάλλεται και ςε θλεκτρονικό αρχείο (CD) αντιγράψιμθσ μορφισ:
1. Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, όπωσ περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, κακϊσ και θ
τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
2. Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
3. Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, όπωσ περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ.
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα : α) από τον ίδιο τον
προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου), β) τον νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ
προςϊπου), γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν
ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά πρζπει απαραιτιτωσ 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.
5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ & ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
1. Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ και κα δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ:
 Δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τισ οποίεσ οι
οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςτοφν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ
του Δθμοςίου.
 Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
 Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, των οποίων ο οικονομικόσ
φορζασ ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.
 Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.
 Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ ι ματαίωςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
2. H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο «Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» του Ραραρτιματοσ Α τθσ Ρρόςκλθςθσ,
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά
δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το
ν. 1497/1984 (Αϋ188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά
νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
3. Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα
ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των
προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα (όπωσ ηθτοφνται ςτισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ)
Επίςθσ, απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να διακζτουν πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι οι οικονομικοί φορείσ ςυμμορφϊνονται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
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5.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ.
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ πρόςκλθςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
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 νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 102 του ν. 4412/2016.

5.3 Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ
1. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ αρμόδιασ Αρχισ με τθν οποία να πιςτοποιείται θ άςκθςθ του
επαγγζλματόσ του κατά τθν θμζρα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Επιπλζον το αντίγραφο καταςτατικοφ
ςφςταςθσ και τυχόν τροποποιιςεων αυτοφ με πρόςφατο πιςτοποιθτικό από το Ρρωτοδικείο ι το Γενικό
Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.Μ.Θ.), περί καταχϊρθςθσ του καταςτατικοφ ςφςταςθσ και των τυχόν τροποποιιςεων
αυτοφ.
Τα ανωτζρω 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.
2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου (3μινου) από το οποίο να προκφπτει ότι
δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του αρ. 73, παρ. 1 του
Ν.4412/2016
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ
διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ
τουσ.
3. Ριςτοποιθτικό από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ,
ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου (3μινου).
Ριςτοποιθτικό από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει
τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ.
Ριςτοποιθτικό από το Γ.Ε.Μ.Θ. ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων. Τα φυςικά πρόςωπα
(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
4. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει τισ πράξεισ επιβολισ
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του από το ΣΕΡΕ ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
5. Ριςτοποιθτικά, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν
αναφζρεται ςε αυτά χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, που
εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από τα οποία να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ του. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εκδίδονται με
βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από τθν οποία και εκδίδονται τα ςχετικά
πιςτοποιθτικά.
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6. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει 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.
7. Τα ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ ςφςταςθ και θ εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα, και θ τιρθςθ
των προβλεπόμενων ςτον νόμο διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ για τθ ςφςταςθ του αναδόχου, τθν τροποποίθςθ
του καταςτατικοφ του και το διοριςμό των εκπροςϊπων του.
8. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016.
9. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι δεν ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ
νομοκεςίασ.
10. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι δεν ςυντρζχουν ςτο
πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο 4 γ ζωσ 8 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, λόγοι αποκλειςμοφ.
11. Εκτφπωςθ από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων περί μθ αναςτολισ
των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα.
12. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι ανϊνυμθ εταιρεία:
Α) πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι του.
Β) Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Γ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-08-2007 (Β’
1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.
3414/2005». Θ εν λόγω υπεφκυνθ διλωςθ κα υποβλθκεί από τον ανάδοχο και πριν τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ.

ΑΘΟ 6ο: ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν ογδόντα (180)
θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ.

ΑΘΟ 7ο: ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Θ αποςφράγιςθ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν επιτροπι παραλαβισ και αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν.
Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν, ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και ο
φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, μονογράφονται από τθν επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά,
ανά φφλλο. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν
επιτροπι και κρατοφνται, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν αφοφ ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και των
τεχνικϊν προςφορϊν.
Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ
των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται. Θ αποςφράγιςθ αυτι γίνεται ςτθν ίδια δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ι αν αυτό
δεν είναι δυνατόν, ςε επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. Εν ςυνεχεία, θ επιτροπι ελζγχει τισ οικονομικζσ προςφορζσ, ςυντάςςει πίνακα
τιμϊν και ςειράσ κατάταξθσ των προςφορϊν και γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ
κατά τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και τεχνικϊν προςφορϊν, οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηονται, αλλά κρατοφνται μζχρι τθν λιξθ τθσ διαδικαςίασ.
Για τθν αξιολόγθςθ των ανωτζρω, θ επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό το οποίο κα επικυρωκεί με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Επιςθμαίνεται ότι οι τελικζσ τιμζσ που κα προκφψουν κα αποςταλοφν ςτθν αρμόδια ΥΡΕ για ζλεγχο και ζγκριςθ.
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ΑΘΟ 8ο: ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΙΨΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ

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 πρόςκλθςθ,
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,
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 παροφςθσ πρόςκλθςθσ
και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΘΟ 9ο: ΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι
ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ
ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που
δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ
πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα
επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από
τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ του
Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ.
56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε
περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ
πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί
ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν.
4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν
ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ
παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ
παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ
προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και
δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία
είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και δζκα (10)
θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι
αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ
προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ.
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Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ
αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των
ανακετουςϊν αρχϊν.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι
τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ
ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ
λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι
παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ
ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ι
τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ
δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ,
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

ΑΘΟ 10ο: ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ςφμβαςθ κα ςυναφκεί κατόπιν τθσ ολοκλιρωςθσ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο.

ΑΘΟ 11ο: ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1β του
Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα ζχει διάρκεια ιςχφοσ θ οποία κα καλφπτει τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ςυν ζναν (1)
επιπλζον μινα.

ΑΘΟ 12ο: ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.

ΑΘΟ 13ο: ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 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.
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011
όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν.
4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ
ΟΓΑ 20%.
ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του
κακαροφ ποςοφ.
ςτ) ΥΡΕ ΨΥΧΙΚΘΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% επί τθσ κακαρισ αξίασ

ΑΘΟ 14ο: ΛΟΙΡΟΙ ΠΟΙ
1. Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), ςτο
Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ), ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL):
https://www.gni-hatzikosta.gr/ςτθν διαδρομι : Διαγωνιςμοί-Ρρομικειεσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Υγείασ ςτθ
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διαδρομι: Εφθμερίδα τθσ Υπθρεςίασ ► Ρρομικειεσ-Συμβάςεισ ► Ρροςκλιςεισ για απευκείασ αγορά υγειονομικοφ υλικοφ,
μζτρων ατομικισ προςταςίασ και φαρμάκων με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID-19.
2. Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το
ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ
τζτοιεσ.
3. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
3.1. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται
ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. Σθμειϊνεται ότι τα test reports (εκκζςεισ δοκιμϊν)
πρζπει να είναι μεταφραςμζνα.
3.2. Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

ΑΘΟ 15ο: ΡΑΟΧΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ
Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ, το
αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, αυτζσ κα παρζχονται
εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, το αργότερο ζωσ εφτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςτο
ΚΘΜΔΘΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ
ΣΡΥΙΔΩΝ ΔΕΔΕΜΕΗΘΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ
ΡΑΑΤΘΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
1.

Τα υλικά που παραδίδονται πρζπει τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά να βρίςκονται ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθν τεχνικι
προςφορά του προμθκευτι.
2.
Ειδικότερα, τα προςφερόμενα υλικά πρζπει να πλθροφν τουσ εξισ όρουσ:
2.1.
Να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ των φορζων για τθ χριςθ που προορίηονται.
2.2.
Να ςυνοδεφονται από ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο.
2.3.
Να ζχουν κατά το δυνατόν μακρφτερο χρόνο λιξθσ.
2.4.
Να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ποιοτικοφ ελζγχου.
2.5.
Να ζχουν κατάλλθλθ ςυςκευαςία, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο. Το προϊόν πρζπει να είναι
πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν θμερομθνία παράδοςισ του να μθν ζχει παρζλκει χρόνοσ μεγαλφτεροσ από το ζνα τρίτο (1/3)
τθσ ςυνολικισ διάρκειασ ηωισ του. Ο προμθκευτισ ζχει υποχρζωςθ να αντικακιςτά κάκε ποςότθτα προϊόντων που ζχουν
αλλοιωκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ, μολονότι ζχουν τθρθκεί οι ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ που προβλζπονται από τον
καταςκευαςτι.
2.6. Από τα ηθτοφμενα είδθ θ ιατρικι μάςκα (χειρουργικι) υπάγεται ςτθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/Regulation (EU) 2017/745 ωσ
ιατροτεχνολογικό προϊόν ενϊ τα υπόλοιπα ηθτοφμενα μζςα ατομικισ προςταςίασ υπάγονται ςτον Κανονιςμό ΕΕ 2016/425.
3.

Θ ςυςκευαςία των ειδϊν πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ:
Θ ςυςκευαςία κα είναι του εργοςταςίου παραγωγισ. Το κόςτοσ τθσ δεν κα επιβαρφνεται με πρόςκετα υλικά που δεν
επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι.
3.2. Σε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ, κακϊσ και ςε κάκε μονάδα του περιεχομζνου τθσ, πρζπει να αναγράφονται οι
ακόλουκεσ ενδείξεισ ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά, με τθν επιφφλαξθ τυχόν διαφορετικϊν ι ειδικότερων ρυκμίςεων τθσ
Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ και τθσ υπ’ αρικ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.130648/30-9-2009 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ με τθν οποία ζγινε
θ προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ αυτιν:
3.2.1 Επωνυμία και διεφκυνςθ του καταςκευαςτι. Εάν ο καταςκευαςτισ εδρεφει ςε χϊρα εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
πρζπει να αναγράφεται θ επωνυμία και διεφκυνςθ του εγκατεςτθμζνου ςτθν Κοινότθτα εξουςιοδοτθμζνου
αντιπροςϊπου του.
3.2.2 Τα ςτοιχεία που είναι απολφτωσ αναγκαία, προκειμζνου ο χριςτθσ να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςει το προϊόν, τθν
ποςότθτά του και το περιεχόμενο τθσ ςυςκευαςίασ.
3.2.3 Θ θμερομθνία μζχρι τθν οποία το προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αςφαλϊσ, χωρίσ υποβιβαςμό τθσ επίδοςθσ.
3.2.4 Τισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ ι/ και χειριςμοφ.
3.2.5 Τισ ενδεδειγμζνεσ προειδοποιιςεισ και προφυλάξεισ.
3.1.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Επιπλζον των παραπάνω γενικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν κα πρζπει να ιςχφουν:
1.
Τα προςφερόμενα προϊόντα πρζπει να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ (shelf life) τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ.
2.
Θ διεργαςία αποςτείρωςθσ των προϊόντων πρζπει να επικυρϊνεται και να ελζγχεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των
αντίςτοιχων εναρμονιςμζνων προτφπων.
3.
Στθν ετικζτα / ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο τα παρακάτω ςτοιχεία: α. θ
ζνδειξθ «ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΟ», β. θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ, γ. θ ζνδειξθ τθσ οριακισ θμερομθνίασ αςφαλοφσ χριςεωσ,
εκφραηόμενθ ςε ζτοσ και μινα, δ. θ ζνδειξθ ότι το προϊόν προορίηεται για μία και μόνθ χριςθ.

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΩΝ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Α/Α

ΕΙ∆Θ

1

XEIΟΥΓΙΚΕΣ
ΜΑΣΚΕΣ 3PLY ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΩΝ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Χειρουργικι μάςκα με κορδόνια ι λαςτιχάκια τριϊν ςτρωμάτων.
Να είναι υποαλλεργικι, καταςκευαςμζνθ από μαλακό υλικό, άνετθ, ανκεκτικι ςτθν υγραςία με άριςτθ
αεροδιαπερατότθτα.
Κατά μικοσ και ςτθν άνω πλευρά τθσ μάςκασ να υπάρχει εςωτερικό εφκαμπτο επιρρινειο ζλαςμα.
Να παρζχει υψθλι βακτθριακι προςταςία, διακζτοντασ εςωτερικό φίλτρο απόδοςθσ BFEE≥98%, ςτο 1 micro,
χαμθλισ αντίςταςθσ ςτθν διζλευςθ του αζρα που προςφζρει άνετθ αναπνοι. Να είναι IIR ςε ςχζςθ με τθν
ικανότθτα αντοχισ ςτθν εκτίναξθ υγρϊν-αδιάβροχθ.
Να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατθγορία ΙΙR.
Να φζρουν παράλλθλεσ πτυχϊςεισ ςε όλο το πλάτοσ τουσ και να καλφπτουν πλιρωσ το κάτω τμιμα του
προςϊπου.
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2

ΜΑΣΚΑ
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘΣ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΥΡΟΥ FFP2

3

ΜΑΣΚΑ
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘΣ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΥΡΟΥ FFP3

4

ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΘ
ΟΛΟΣΩΜΘ
ΦΟΜΑ ΤΥΡΟΥ
TYVEC

Μάςκα προςταςίασ τθσ αναπνοισ FPP2 χωρίσ βαλβίδα.
Να είναι αναδιπλοφμενθ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ μθ ειςχϊρθςθ μολυςματικϊν ςτο εςωτερικό τθσ
μάςκασ.
Να διακζτει καμπφλο, χαμθλό προφίλ για να παρζχει καλφτερθ ορατότθτα ςτον χριςτθ και να είναι θ χριςθ
τθσ ςυμβατι και με άλλα μζςα ατομικισ προςταςίασ (πχ γυαλιά προςταςίασ).
Σε κάκε μάςκα να αναγράφεται το πρότυπο καταςκευισ EN 149:2001, το επίπεδο προςταςίασ, ο κωδικόσ
εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ CE, ο κωδικόσ προϊόντοσ και ο καταςκευαςτισ.
Να κατατίκενται επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα EN
149:2001+A1:2009.
Μάςκα προςταςίασ τθσ αναπνοισ FPP3 χωρίσ βαλβίδα.
Να είναι αναδιπλοφμενθ προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ μθ ειςχϊρθςθ μολυςματικϊν ςτο εςωτερικό τθσ
μάςκασ.
Να διακζτει καμπφλο, χαμθλό προφίλ για να παρζχει καλφτερθ ορατότθτα ςτον χριςτθ και να είναι θ χριςθ
τθσ ςυμβατι και με άλλα μζςα ατομικισ προςταςίασ (πχ γυαλιά προςταςίασ).
Σε κάκε μάςκα να αναγράφεται το πρότυπο καταςκευισ EN 149:2001, το επίπεδο προςταςίασ, ο κωδικόσ
εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ CE, ο κωδικόσ προϊόντοσ και ο καταςκευαςτισ.
Να κατατίκενται επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα EN
149:2001+A1:2009.
1. Ολόςωμθ Ρροςτατευτικι ενδυμαςία με ενςωματωμζνο κάλυμμα κεφαλισ
2. Να μθν προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ οφτε να ζχει ανεπικφμθτεσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία.
3. Να είναι υγροαπωκθτικι, αδιάβροχθ και αδιαφανισ.
4. Να παραμζνει αδιάβροχθ και υγροαπωκθτικι όςο διαρκεί θ χριςθ τθσ.
5. Να είναι όςο το δυνατόν ελαφριά και εφκαμπτθ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ άνεςθ του ατόμου
που τθ φορά, να μθν παρεμποδίηει τισ κινιςεισ και ταυτόχρονα να παρζχει αποτελεςματικι
προςταςία.
6. Να ζχει μακριά μανίκια τα οποία ςτο τελείωμά τουσ να φζρουν λάςτιχο.
7. Να υπάρχει λάςτιχο ςυγκράτθςθσ και ςτα κάτω άκρα.
8. Χωρίσ εμφανείσ ραφζσ ςτο εξωτερικό. Οι ενϊςεισ να είναι με κερμό-ςυγκόλλθςθ και καλυμμζνεσ.
Το φερμουάρ να καλφπτεται με ενςωματωμζνθ αυτοκόλλθτθ ταινία, όπωσ και ςτθν περιοχι του
λαιμοφ.
Απαιτιςεισ – ςυμμορφϊςεισ
1.
2.

3.

4.
5.
6.
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Ολόςωμθ προςτατευτικι ενδυμαςία κατθγορίασ III.
Να πλθροί τα πρότυπα που ζχει κζςει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται ςτθν Ευρωπαϊκι Νόρμα ΕΝ
14126/2004 (Performance requirements and test methods for protective clothing against infective
agents).
Τφπου 4-Β Να πλθροί τo πρότυπο EN 14605:2005 +A1 2009 (protective clothing against liquid
chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (type 3) or spray-tight (type 4)
connections, including items providing protection to parts of the body only (types PB [3] and PB [4])
Να ζχει CE marking από κοινοποιθμζνο οργανιςμό (κατθγορίασ ΙΙΙ ςφμφωνα με EU 2016/425)
Χρόνοσ ιδίασ ηωισ προϊόντοσ >3 ζτθ
Ταυτόχρονα να είναι εμφανείσ ςτθ ςυςκευαςία, όλεσ οι άλλεσ απαιτοφμενεσ ςθμάνςεισ ςφμφωνα
με τισ εφαρμόςιμεσ απαιτιςεισ των ςχετικϊν προτφπων.
Σχιματοσ μπερζ με λάςτιχο γφρω από το κεφάλι
Μιασ χριςθσ
Υγροαπωκθτικό υλικό (non-woven), latex-free
Υλικό που αφινει το δζρμα να αναπνζει, υπο-αλλεργικό, άνετο, αντιιδρωτικό
Ανκεκτικά ςτο ςκίςιμο

Δ. ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Για όλα τα ηθτοφμενα είδθ να κατατεκοφν δείγματα εισ διπλοφν επί ποινι απόρριψθσ. Τα δείγματα πρζπει να κατατεκοφν με
τθν εργοςταςιακι τουσ ςυςκευαςία.
Διευκρινίςεισ:
Τα δείγματα κα αποςτζλλονται μζςα ςε ενιαίο φάκελο ι κιβϊτιο με τθν ζνδειξθ «ΔΕΙΓΜΑΤΑ» και κα αναγράφονται όλα τα
ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ.
Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει επιπλζον δείγματα κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ.

11

