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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα προμήθεια δύο (2) ψυκτικών
θαλάμων και δεκαεννέα (19) καταψυκτών

για την ομαλή συνέχιση της επιχείρησης

«Ελευθερία» για της ανάγκες αποθήκευσης των εμβολίων του κορονοϊού SARS-CoV-2, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής με συνολική εκτιμώμενη αξία 340.000,00€. (CPV: 39711124-4)
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του N. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
2. Tο N. 4155/2013 "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις" (Α'
120), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”,
4. Τον N. 4622/2019 "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" (Α΄133).
5. Τον Ν. 4865/2021 «"Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών
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προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την
κοινωνική πρόνοια».
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 2Γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016 με τις
οποίες ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 32 της οδηγίας 24/2014/ΕΕ, για την προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
7. Την υπ΄ αριθμ. 2020C/108 I/01 ειδική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη
χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης που σχετίζεται με
την κρίση της νόσου COVID-19 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1867/01-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΗΤΜΟΞΤΒΜΛΔ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.
8. Το N. 4727/2020 "Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες
διατάξεις" (Α' 184).
9. Το N. 4700/2020 -(ΦΕΚ 127Α/29.06.2020) "Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις"(Α’ 127).
10. Το N. 4635/2019 "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" (Α' 167)
11. Tο N. 4624/2019 "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων"( A' 137).
12. Τον Ν. 4601/2019 “Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συβάσεων και
λοιπές διατάξεις”(Α’ 44).
13. Tο N. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις"(Α' 143).
14. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις” (Α’ 74) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
15. Tο N. 4172/2013 (A' 167) άρθρο 64 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
16. Το N. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) "Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12,4093/12 και
4127/2013" και ειδικότερα τις παραγράφου Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση της καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, όπως ισχύει.
17. Tο N. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
18. Τον ν. 2859/2000 (Α’248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
19. Tο Π.Δ. 28/2015 "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία"
(Α΄ 34).
20. Tο Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες", (Α' 145).
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21. Την ΚΥΑ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 “Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»” (ΦΕΚ Β’ 2198/2009)
22. Tην με αρ. πρωτ. 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ Β/1781/23.5.2017) απόφαση "Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
23. Tο Π.Δ. 39/2017 "Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών", (Α΄ 64).
24. Tην υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ "Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)", (Β΄ 969).
Τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) όπως αυτές έχουν
κυρωθεί και ισχύουν:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄42/25-02-2020 (Α’
42), όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4839/2021 (Α’ 181), με τις οποίες παρατάθηκε η ισχύς του
άρθρου τρίτου της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄42/25-02-2020.

3.

Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄55/11-03-2020, όπως κυρώθηκε με το
Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020).

4.

Το άρθρο 19 του ν. 4675 (ΦΕΚ 54/Α’/11-03-2020)

5.

Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄64/14-03-20, όπως κυρώθηκε με το Ν.
4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020).

6.

Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄68/20-03-20, όπως κυρώθηκε με το Ν.
4683/2020 (ΦΕΚ 83Α/10-04-2020).

7.

Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄75/30-03-20, όπως κυρώθηκε με το Ν.
4684/2020 (ΦΕΚ 86Α/25-04-2020).

8.

Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/C108 I/01 01-04-20

9.

Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (Α΄76/03-04-20), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ
104Α/30-05-2020).

10.

Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄84/13-04-20, όπως κυρώθηκε με το Ν.
4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).

11.

Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α’90/01-05-2020, όπως κυρώθηκε με το
Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).

12.

Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α’157/10-08-2020, όπως κυρώθηκε με
το Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177Α/15-09-2020).

13.

Το Ν. 4693/2020 (ΦΕΚ 116Α/17-06-2020) άρθρο 13ο.

14.

Τις διατάξεις του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186Α/29-9-2020).

15.

Το Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256Α/23.12.20).
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Τις Αποφάσεις και Έγγραφα:
1. Την από 10.05.2022 απόφαση της 6ης/2022 (ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ), Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. περί
έγκρισης (α) προμήθειας δημιουργίας δύο (2) ψυκτικών θαλάμων, για την αποθήκευση εμβολίων
σε θερμοκρασία -20ΟC και (β) έγκρισης προμήθειας δεκαεννέα (19) καταψυκτών, για την
αποθήκευση εμβολίων σε θερμοκρασία -86Ο C.
2. Τη με αρ. Γ4β/4509/2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 348/28-04-2022) απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «
Διορισμός, μεταβατικά Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΠΥ
ΝΠΙΔ.
3. Την με αρ. 21 απόφασης που ελήφθη στην 83η και από 11-05-2022 συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με θέμα «Συγκρότηση σε σώμα».
4. Τη με αριθ. 23 απόφαση που ελήφθη στην 83η και από 11-05-2022 συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με θέμα: «Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. για να
υπογράφει συμβάσεις που συνάπτει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα».
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα προμήθεια δύο (2) ψυκτικών
θαλάμων και δεκαεννέα (19) καταψυκτών

για την ομαλή συνέχιση της επιχείρησης

«Ελευθερία» για της ανάγκες αποθήκευσης των εμβολίων του κορονοϊού SARS-CoV-2, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά

βάσει

της

τιμής

με

συνολική

εκτιμώμενη

αξία

340.000,00€

μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 39711124-4)

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΚΑΠΥ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/05/2022 ημέρα

Α

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(Αβέρωφ 12 -

Πέμπτη και ώρα

Αθήνα )

15:00 μ.μ.

ΕΚΑΠΥ (Αβέρωφ 12 ΑΑθήνα )

27/05/2022
Ημέρα Παρασκευή
Και ώρα 09:30 π.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται έως την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία, σε σφραγισμένο φάκελο
(είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική αποστολή) στην έδρα της ΕΚΑΠΥ, Αβέρωφ 12Α, ΤΚ 10433,
Αθήνα.
Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από πενταμελή (5) επιτροπή, που ορίζεται από ΕΚΑΠΥ.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας https://www.moh.gov.gr/ καθώς
επίσης και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας https://www.moh.gov.gr/articles/ethnikh-kentrikh-arxhpromhtheiwn-ygeias-ekapy

1.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση

ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
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δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

2.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
•

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

•

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

•

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

•

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

•

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

•

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

•

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'

Ο Πρόεδρος
Digitally signed by
EVANGELOS ZARKALIS
Date: 2022.05.23
13:50:27 +03'00'

Άρης Αποστόλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

23/05/2022

ΤΗΣ ΕΚΑΠΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 26/05/2022
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27/05/2022

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

ΕΚΑΠΥ Αβέρωφ 12Α Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ:

ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:

39711124-4 Βιομηχανικοί Καταψύκτες

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΕΚΑΠΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙAΣ

ΚΑΙ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΘΑΛΑΜΟΙ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ:
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:

ΤΕΜΑΧΙΑ
Έως

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

την

οριστική ποσοτική

και

ποιοτική

παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας
πρόσκλησης
α) των ψυκτικών θαλάμων του τμήματος α/α 1

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

και α/α 2 εντός 10 ημέρων από την υπογραφή
της συμβάσης
(β) του τμήματος α/α 3

άμεσα την επομένη

από την υπογραφή της συμβάσης .
Η

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

παράδοση

των

ποσοτήτων

των

προς

προμήθεια ειδών, θα πραγματοποιηθεί μετά από
συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή στον τόπο
που θα υποδειχθεί
ΕΚΑΠΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %:

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια των κάτωθι:
ΤΜΗΜΑΤΑ
1

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

Ψυκτικοί θάλαμοι αποθήκευσης εμβολίων
χωρητικότητας (5.000.000 εμβολίων)

2

28.390,00 €

1 τμχ

18.030,00 €

19 τμχ

295.000,00€

Ψυκτικοί θάλαμοι αποθήκευσης εμβολίων
χωρητικότητας (1.000.000 εμβολίων)

3

1 τμχ

Καταψύκτες αποθήκευσης εμβολίων
χωρητικότητας (280.000 εμβολίων)

Επισημαίνουμε ότι :

• Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά ανά τμήμα
ή για το σύνολο των τμημάτων, αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων στο
κάθε τμήμα.

• Επί ποινής αποκλεισμού, οι υποψήφιοι φορείς δεσμεύονται για την παράδοση της ποσότητας
των ειδών που θα τους κατακυρωθούν ως ακολούθως:
α) των ψυκτικών θαλάμων του τμήματος α/α 1 και α/α 2 εντός 10 ημέρων από την
υπογραφή της συμβάσης
Για τα παραπάνω τμήματα δύναται να παραταθεί η παράδοση τους μετά από αίτημα του
αναδόχου και όχι πάνω από πέντε (5) ημέρες.
(β) Των καταψυκτών αποθήκευσης του τμήματος α/α 3
υπογραφή της συμβάσης .
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άμεσα την επομένη από την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατίθενται έως την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία στην έδρα της ΕΚΑΠΥ
Αβέρωφ 12Α , Αθήνα ΤΚ 10433

1.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.
1.3.3. Ο αριθμός της Πρόσκλησης.
1.3.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού.

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)
1.4. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία σε δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους (υπο) φακέλους, ήτοι ένας (υπο) φάκελος με
τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά και ένας (υπο) φάκελος με την
οικονομική προσφορά. Ειδικότερα:

1.5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στον
(υπο) φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικής

προσφοράς

εγκαίρως και

προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τα
άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και ειδικότερα:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
•

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας

•

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

•

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

•

Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

•

Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
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Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις

•

υποχρεώσεις

του

που

απορρέουν

από

τις

διατάξεις

της

περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας

•

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί
Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

•

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των

•

διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Λόγω του κατεπείγοντος, τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι διαθέσιμα, ώστε να

•

μπορούν να παραδοθούν εντός των ανωτέρω συμβατικών χρόνων.
2. Πιστοποιητικά
•

Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως
του ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, ή
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα
πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

•

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

•

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου
πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος προμηθευτής δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

Διευκρινίζεται ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, αφορά:

➢

τους ∆ιαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE
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➢

τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.

➢

τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμών και σε κάθε άλλη
περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

•

Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ότι είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Πέραν του ως άνω
πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

•

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα ή, σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης
αυτού από την εν λόγω Υπηρεσία, Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα περί
τήρησης των λόγων μη αποκλεισμού του από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις
λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. γ) του
αρ.73 του Ν. 4412/2016.

•

Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75,
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού
φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια
διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

•

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης.

Συγκεκριμένα:
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

•

Σύσταση της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων (όπως ΦΕΚ ή
Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)

•

Εκπροσώπηση της εταιρίας (όπως ΦΕΚ ή Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)

•

Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε ή Ε.Ε ή Ι.Κ.Ε):

•

Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ
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κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας.

•

Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή
Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της
χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και
λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία
προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό
νομιμοποιητικό όρο.
Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην Ένωση.
Επισημαίνεται ότι, λόγω των ειδικών συνθηκών, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή
ενός ή περισσότερων από τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσας και ο συμμετέχων
αποδεικνύει με την υποβολή κατάλληλου αποδεικτικού ότι έχει αιτηθεί την έκδοσή τους εντός της
καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλεται προς απόδειξη των σχετικών
προϋποθέσεων συμμετοχής υπεύθυνη δήλωση. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνονται οι
σχετικές πληροφορίες και ο υποψήφιος θα δεσμεύεται να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά
το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της αποσφράγισης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)
οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών.

1.5.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ο πίνακας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Θ΄ συμπληρωμένος,
τοποθετούνται σε ξεχωριστό έντυπο (υπο) φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

1.6. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα.
1.6.1. Οι έντυποι (υπο) φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.2. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της έντυπης προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα
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και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.6.4. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε
αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

1.6.5. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.

1.6.6. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που έχει
οριστεί στην παρούσα διακήρυξη.

1.6.7. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων
του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

1.6.8. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του
Διαγωνισμού,

δεν

αποσφραγίζονται

αλλά

παραδίδονται

στα

αρμόδια

όργανα

αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της
προθεσμίας

που

καθορίζεται

από

τη

παρούσα

πρόσκληση,

προκειμένου

να

αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Επίσης, επιστρέφονται ως απαράδεκτες και χωρίς να αποσφραγιστούν οι έντυπες
προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο,
εκπρόθεσμα.

1.6.9. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από
την παρούσα

1.6.10. Οι δικαιούμενοι να λάβουν γνώση των συμμετεχόντων και των τιμών που
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προσφέρθηκαν τα υπό προμήθεια είδη, θα λάβουν γνώση κατόπιν ραντεβού με την
αναθέτουσα αρχή, όπου θα οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ώστε να
αποφευχθούν οι συνθήκες συνωστισμού.

1.6.11. Αξιολόγηση Προσφορών :
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της (Ε.Κ.Α.Π.Υ) Ν.Π.Ι.Δ
που διενεργεί το διαγωνισμό
Οι προσφορές υποβάλλονται, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των
προσφορών στα πρωτόκολλο της ΕΚΑΠΥ ΝΠΙΔ, Αβέρωφ 12Α , 10433 Αθήνα.
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:.
-

Η ένδειξη «προσφορά».

-

Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας).

-

Η πλήρης επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος.

-

Ο τίτλος και ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

-

Την επισήμανση «Να μην αποσφραγισθεί από το Πρωτόκολλο».
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς, η οποία
αναγράφει τα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης, τα στοιχεία του
προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου), αριθμό φορολογικού μητρώου, διεύθυνση, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία
επικοινωνίας του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email).
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό
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περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.

1.7.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.8.

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού
οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

1.9.

Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές
προσφορές

1.10. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος
της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο
διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε
δικαιώματος για κατακύρωση
ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

2.1.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

2.2.

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις
υποχρεώσεις

του

που

απορρέουν

από

τις

διατάξεις

της

περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/
2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
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διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

3.1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα
Διαγωνισμό.

3.2.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 4% της αξίας της σύμβασης χωρίς
να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α,
- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

της προς

υπογραφή σύμβασης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι
σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

4.

ΤΙΜΕΣ

4.1.

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και
αριθμητικώς.

4.1.1.

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

4.1.1.1. Τιμή ανά είδος μη συμπ/νου Φ.Π.Α.
4.1.1.2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και οι νόμιμες κρατήσεις
υπέρ Δημοσίου οι οποίες βαρύνουν τον Προμηθευτή, ήτοι 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π συν
3,6% χαρτόσημο επί του ποσού της κράτησης και 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ συν 3,6%
χαρτόσημο επί του ποσού της κράτησης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης συμβάσεων με τους όρους που προβλέπεται στην
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παρούσα. Το ποσοστό του ΦΠΑ με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή ορίζεται χωριστά.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.2.

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του
πέντε.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.3.

Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

4.4.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό
θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες
διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται
και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016.

4.5.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

4.6.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της μη κατακύρωσης – συμβασιοποίησης και
απορρόφησης μέρους ή του συνόλου της ζητούμενης από την πρόσκληση ποσότητας των
ειδών.

5.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατόπιν της διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η σύμβαση πρέπει να
υπογραφεί μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής
απόφασης.

6.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται έως την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης

7.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, από τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016, σε
αμφότερες δε τις περιπτώσεις εφόσον η εν λόγω εφαρμογή διατάξεων δεν έρχεται σε αντίθεση με
τα όσα ρητώς θεσπίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου
ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.
9.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
10.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους, μετά από σχετική Απόφαση ή μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412.
11.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016[1]. Πριν από την
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι
προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές
και τους όρους της παρούσας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και
για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κλπ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση
της σχετικής σύμβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Κρυονέρι Αττικής – PHARMIS S.A
Εξωτερικές Διαστάσεις : 5200 x 5200 x 3300 Με εσοχή 500 x 500
Εσωτερικές Διαστάσεις : 5000 x 5000 x 3100 Με εσοχή 500 x 500
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Κρυονέρι Αττικής – PHARMIS S.A
Εξωτερικές Διαστάσεις : 4000 x 1800 x 3200
Εσωτερικές Διαστάσεις : 3800 x 1600 x 2000
Επιθυμητή Θερμοκρασία θαλάμου : -20˚C
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ – ΟΡΟΦΗΣ - ΔΑΠΕΔΩΝ

Είναι τύπου σάντουιτς με πυρήνα πολυουρεθάνης με τιμή λ=0,02W/m k και πυκνότητας 4042kg/m³. Είναι επενδυμένα με λευκά χαλυβδόφυλλα χρωματισμού RAL 9002, πάχους 0,5mm και
φέρουν προστατευτικό Foil.
Η σύνδεσή τους γίνεται με την μέθοδο snap in (θηλυκό- αρσενικό) και ανάμεσά τους τοποθετείται
ειδική μαστίχα για την πλήρη στεγανότητα

του θαλάμου. Συγχρόνως, διακόπτεται η εισαγωγή

αέρος από τους αρμούς των πάνελ, που δημιουργεί συμπυκνώματα με πολλές δυσάρεστες
συνέπειες.
Όλες οι εσωτερικές γωνίες του θαλάμου επικαλύπτονται στεγανά με ειδικό kunstoff profile
κοίλου σχήματος, (υγειονομικές γωνίες) όπως επιβάλλεται

από τις προδιαγραφές της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πρακτικό και εύκολο καθαρισμό του θαλάμου και την αποφυγή
συγκέντρωσης μυκήτων και μικροβίων.
Στο δάπεδο θα τοποθετηθούν πάνελ και επάνω τους αντιολισθητικά φύλλα πάχους 9mm
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πάνελ είναι τα ακόλουθα :
Πάχος Πολυουρεθάνης Θαλάμων

100mm

Πάχος Λαμαρίνας

0,45mm

Πυκνότητα Πολυουρεθάνης

40+2kg/m3

Συντελεστής Θερμοπερατότητας

0,19W/m2℃

Συμπιεστική δύναμη

2kg/m3
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Τάση εφελκυσμού

1,7kg/cm2

Διατμητική τάση

1,4kg/cm2

Ποσοστό κλειστών κυψελίδων

90-95%

ΠΟΡΤA

Δύο -2- πόρτες περιστροφικές, καθαρού ανοίγματος 900 x 2000h
εξωτερικά από θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα, βαμμένη με αντιτοξική και αντιμυκητιακή
βαφή και ειδική επίστρωση από PVC.
Εσωτερικά από πολυουρεθάνη πυκνότητας 40+-2kg/m3. Περιμετρικά τα φύλλα της
πόρτας είναι καλυμμένα με προφίλ αλουμινίου διπλά ανοδιωμένο.
Όλα τα εξαρτήματα της πόρτας να είναι σχεδιασμένα για την απρόσκοπτη λειτουργία
τους. Να υπάρχουν μεντεσέδες στο επάνω και κάτω μέρος όπου εξασφαλίζει την σωστή
λειτουργία της κατά την κίνησή της και φέρει κλειδαριά ασφαλείας που ανοίγει από το
εσωτερικό έστω και κλειδωμένη.
Οι πόρτες κατάψυξης να φέρουν περιμετρικά του λάστιχου ηλεκτρική αντίσταση για την
αποφυγή δημιουργίας πάγου.
Κατά την τοποθέτησή τους να έχουν πλήρη εφαρμογή με τα πάνελ πολυουρεθάνης.
Να τοποθετηθούν επίσης PVC λωριδοκουρτίνες για την αποφυγή εισερχόμενου ζεστού
αέρα κατά το άνοιγμα της πόρτας.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΑΣ

Ο προσφερόμενος αεροψυκτήρας, είναι βιομηχανικής κατασκευής, τύπου ανεμιστήρα – στοιχείο
με στοιχεία από χαλκοσωλήνα και πτερύγια από αλουμίνιο κατάλληλοι για ανάρτηση από την
οροφή.
Η αποπάγωση να γίνεται με ηλεκτρικές αντιστάσεις και να φέρει αντίσταση στη στεφάνη του
ανεμιστήρα για να μην πιάνει πάγο η φτερωτή.

ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Το μηχάνημα να φέρει επάνω του όλα τα απαραίτητα υλικά για την ασφαλή λειτουργία του.
Λειτουργούν με τάση 380V και οικολογικό αέριο R449a

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Θα τοποθετηθεί ένας διπλός ηλεκτρικός πίνακας για ανεξάρτητη λειτουργία, στεγανού περιβλήματος
με βαθμό προστασίας ΙΡ 65 που θα φέρει ψηφιακούς ελεγκτές για τον πλήρη έλεγχο της
θερμοκρασίας, των αποψύξεων και τον αυτοματισμό της πόρτας ( φωτισμός κ.λ.π )
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
➢

Εκτονωτική βαλβίδα R 449a
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➢

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.

➢

Χαλκοσωλήνες σύμφωνα με τους κανονισμούς ASHRAE.

➢

Στηρίγματα χαλκοσωλήνων με λάστιχο στα σημεία τριβών.

➢

Μονώσεις χαλκοσωλήνων.

➢

Τερματικός διακόπτης πόρτας ( ανοίγοντας την πόρτα, ανάβουν τα φώτα
και σταματούν τα μοτέρ αυτόματα ).

➢

Ψυκτικό αέριο R 449a

➢

Καλώδια, κανάλια, Φωτισμός με φωτιστικά στεγανά LED κ.λπ.

➢

Βαλβίδα αποσυμπίεσης θαλάμου κατάψυξης

ΕΓΓΥΗΣΗ : Εγγύηση καλής λειτουργίας για 12 μήνες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
Κάθετος καταψύκτης -86°C με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:
1.

Κατασκευή εξωτερικά από χάλυβα με ειδική ακρυλική βαφή φούρνου και εσωτερικά από
γαλβανισμένο χάλυβα με ειδική βαφή, ψυχρής εξέλασης.

2.

Xωρητικότητα κατά προτίμηση κοντά στα 810 λίτρα και τουλάχιστον 700 λίτρα(14
καταψύκτες να είναι κοντά στα 810 λίτρα και 5 κοντά στα 700 λίτρα).

3.

Διαστάσεις max θαλάμου: 85x71x131 (cm) ±10%

4.

Διαστάσεις εξωτ/κές: 115x95x190 (cm) ±10%

5.

Διαστάσεις min θαλάμου: 76x71x131 (cm) ±10%

6.

Διαστάσεις εξωτ/κές: 105x95x190 (cm) ±10%

7.

Λειτουργεί στα 220V/50Hz ±10%, σχεδόν αθόρυβα (≤ 50 dB).

8.

Περιλαμβάνει τρία ράφια ανοξείδωτα, με τέσσερα διαμερίσματα.

9.

Εσωτερικές πόρτες δύο (2), με κλείστρο ασφαλείας και λάστιχο περιμετρικά, ώστε να
αποφεύγονται οι απώλειες θερμοκρασίας από τα εσωτερικά διαμερίσματα κατά το άνοιγμα
της εξωτερικής πόρτας.

10. Περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας -40°C έως -86°C, ανά ένα (1)°C.
11. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, τάσης ρεύματος και θερμοκρασίας περιβάλλοντος, με
σύστημα ελέγχου λειτουργίας και παραμέτρων, τοποθετημένο στην πόρτα του θαλάμου.
12. Εξωτερική πόρτα μία (1) με κλείστρο ασφαλείας και κλειδαριά.
13. Έλεγχος λειτουργίας με μικροεπεξεργαστή για τη ρύθμιση, λειτουργία και παρακολούθηση
του μηχανήματος με μεγάλη ψηφιακή οθόνη και πλήκτρα soft touch για τον ασφαλή
προγραμματισμό του καταψύκτη και προστασία από υγρασία, σκόνη, καθαριστικά υγρά
κ.λπ.
14. Άριστη εσωτερική μόνωση του ψυκτικού θαλάμου με panel υπό κενό για μεγαλύτερο
ωφέλιμο χώρο χωρίς να αλλάζουν οι εξωτερικές διαστάσεις και χαμηλότερη κατανάλωση.
15. Οπτικοακουστικός συναγερμός, με αυτοφορτιζόμενη μπαταρία μακράς διαρκείας σε
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περίπτωση:
-

διακοπής της τάσης του ρεύματος.

-

απόκλισης θερμοκρασίας από την επιλεγμένη (υψηλής –χαμηλής).

-

υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

-

πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας.

-

υπερθέρμανσης συμπυκνωτή.

-

πρόβλημα στην μπαταρία.

-

ανοιχτή πόρτα.

16. Υπάρχει δυνατότητα τηλεμετάδοσης του συναγερμού. (Προαιρετικά).
17. Το φίλτρο του συμπιεστή είναι τοποθετημένο μπροστά για οπτικό έλεγχο και είναι
πολλαπλών χρήσεων (καθαρισμός χωρίς αντικατάσταση).
18. Διαθέτει 4 τροχούς και δυο πόδια σταθεροποίησης-οριζοντίωσης.
19. Διαθέτει δύο αερόψυκτους συμπιεστές, ισχύος 1000Watt ο καθένας.
20. Διαθέτει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος 12kWhr/day.
21. Διαθέτει διασύνδεση USB.
22. Το σύστημα λειτουργεί με 100% οικολογικό ψυκτικό υγρό ΗC.
23. Διαθέτει ειδική σχεδίαση και λάστιχο με πολλαπλές επιφάνειες εφαρμογής για να
επιτυγχάνεται τέλεια μόνωση.
24. Έχει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του μηχανήματος με πρόσθετα εργοστασιακά
εξαρτήματα ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου όπως:
α.

Πλήρες σύστημα αποθήκευσης (racks).

β.

Κυκλικό καταγραφικό θερμοκρασίας 7 ημερών.

γ.

Σύστημα τηλεειδοποίησης συναγερμού.

δ.

Εφεδρικά συστήματα CO2 & υγρού Ν2 (να δοθούν ξεχωριστές προσφορές για τα
εφεδρικά).

25. Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISΟ 9001, ISO 13485, η συσκευή CE Mark και ο
προμηθευτής ISΟ 9001, ISO 13485 και να συμμορφώνεται με την Υπουργική Απόφαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)..............................................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2..........................................................................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………………………………..…………………………… ποσού…………………………..ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………4 , υπέρ του:
(i)

[σε

περίπτωση

φυσικού

προσώπου]:

(ονοματεπώνυμο,

πατρώνυμο)

........................................................................................................................................................................................................,
ΑΦΜ:………………................ (διεύθυνση)……………………………………………………………………………….……………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ………………………………………………..…....,.
ΑΦΜ: ...................................(διεύθυνση)……………………………………………………………………………………………………ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ...................................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...........................................
β) (πλήρη επωνυμία) ...................................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...........................................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................................... (συμπληρώνεται
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ

σύμβασης

“(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

6

………………….………………………………………………………..……………………………….

της/του ………………………………………………………………………………………………………………………. (Αναθέτουσας
Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε ............................. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης8) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε

υπεύθυνα

ότι

το

ποσό

των

εγγυητικών

επιστολών

που

έχουν

δοθεί,

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
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το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4

Όπως υποσημείωση 3.

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα
οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών

7

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό
ορίζεται από τη διακήρυξη.

9

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική ε
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ « ΕΚΑΠΥ » & ΤΗΣ
«…………………………….………………» για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ……………………………… (………………………)
(CPV).
Στην ΑΘΉΝΑ , σήμερα ……………../2022, μεταξύ των συμβαλλομένων:
αφενός της

(Α.Φ.Μ ………… Δ.Ο.Υ. …………..) , που εδρεύει ………………. όπως εκπροσωπείται νόμιμα

κατά την υπογραφή της παρούσας από τον κο …………….. και νόμιμο εκπρόσωπό της, η οποία θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας « ΕΚΑΠΥ »,
και
αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……………………………..» και τον διακριτικό
τίτλο …………………………….με Α.Φ.Μ. ……………………………. και Δ.Ο.Υ. ……………………………., που
εδρεύει ……………………………., οδός ……………………………., όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από τ……………………………., νόμιμο εκπρόσωπο της άνω εταιρείας, η
οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας Προμηθεύτρια,
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
2. Tις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄42/25-02-2020, όπως κυρώθηκε και
τροποποιήθηκε με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020) και έχει ήδη αντικατασταθεί με το
άρθρο 13 του Ν. 4693/2020.
3. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄55/11-03-2020, όπως κυρώθηκε με το Ν.
4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020).
4. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄64/14-03-20, όπως κυρώθηκε με το Ν.
4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020).
5. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄68/20-03-20, όπως κυρώθηκε με το Ν.
4683/2020 (ΦΕΚ 83Α/10-04-2020).
6. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄75/30-03-20, όπως κυρώθηκε με το Ν.
4684/2020 (ΦΕΚ 86Α/25-04-2020).
7. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/C108 I/01 01-04-20
8. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (Α΄76/03-04-20), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/3005-2020).
9. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄84/13-04-20, όπως κυρώθηκε με το Ν.
4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).
10. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α’90/01-05-2020, όπως κυρώθηκε με το Ν.
4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).
11. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α’157/10-08-2020, όπως κυρώθηκε με το Ν.
4722/2020 (ΦΕΚ 177Α/15-09-2020).
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12. Tο άρθρο 9 παρ. 4 του Π.Δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
13. Τον Ν. 4865/2021 «"Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία
«Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και
υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική
πρόνοια».
14. Τη με αρ. πρωτ……………………… προσφορά της εταιρεία με την επωνυμία ……………..
15. Την με αρ. πρωτ……………………….. Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΑ: …………………..)
Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Με την παρούσα, η «ΕΚΑΠΥ» αναθέτει και η Προμηθεύτρια

αναλαμβάνει, έναντι αμοιβής που

αναφέρεται σε επόμενο άρθρο στην παρούσα, την υποχρέωση να παραδώσει τα παρακάτω είδη:
Είδος

Ποσότητα

Σύνολο

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
2.1.

Η παράδοση των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών, θα πραγματοποιηθεί μετά από
συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή στον τόπο που θα υποδειχθεί

2.2.

α) των ψυκτικών θαλάμων του τμήματος α/α 1 και α/α 2 εντός 10 ημέρων από την υπογραφή
της συμβάσης
Για τα παραπάνω τμήματα δύναται να παραταθεί η παράδοση τους μετά από αίτημα του
αναδόχου και όχι πάνω από πέντε (5) ημέρες.
(β) του τμήματος α/α 3

2.3.

άμεσα την επομένη από την υπογραφή της συμβάσης .

Λόγω του κατεπείγοντος, τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι διαθέσιμα, ώστε να
μπορούν να παραδοθούν εντός της ως άνω προθεσμίες, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.
Οι συμβατικοί χρόνοι παράδοσης λόγω της κατεπείγουσας, έκτακτης ανάγκης κάλυψης
της προστασίας της δημόσιας υγείας, δεν μπορεί να παρατείνονται.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
3.1

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Παραλαβής η
οποία θα συσταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας

3.2.

Το άνω όργανο θα συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής μετά την ολοκλήρωση κάθε μίας παράδοσης.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
4.1.

Το τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό …………………………… με ΦΠΑ (0%) που
θα καταβληθεί από …………… στην Προμηθεύτρια.

4.1.1. Η τιμή του τεμαχίου του προσφερόμενου είδους ανέρχεται στο ποσό των …………….
4.1.1.2 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ
Δημοσίου οι οποίες βαρύνουν τον Προμηθευτή, ήτοι 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π συν 3,6% χαρτόσημο
επί του ποσού της κράτησης και 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ συν 3,6% χαρτόσημο επί του ποσού
της κράτησης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης
συμβάσεων με τους όρους που προβλέπεται στην παρούσα. Το ποσοστό του ΦΠΑ με το οποίο
επιβαρύνεται η τιμή ορίζεται χωριστά.
4.2.

H Προμηθεύτρια αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό τίμημα
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες της
Προμηθεύτριας για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της «
ΕΚΑΠΥ »
Στην αμοιβή της Προμηθεύτριας, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Η πληρωμή της Προμηθεύτριας θα πραγματοποιηθεί εντός δύο μηνών

μετά την

ολοκλήρωση των παραδόσεων του υπό προμήθεια είδους, την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του προϊόντος και μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
4.3.

Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται για να ακολουθήσει η πληρωμή της
Προμηθεύτριας είναι τα κάτωθι:
α)

Τιμολόγιο του προμηθευτή.

β)

Πρωτόκολλο

οριστικής

ποσοτικής

και

ποιοτικής

παραλαβής

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης και Παραλαβής
γ)
4.4.

Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Το τίμημα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμή μονάδας), παραμένουν σταθερά και
δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης
της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ
5.1.

Η Προμηθεύτρια οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις της με τη
δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.

5.2.

Η Προμηθεύτρια υποχρεούται να προσκομίσει με την υπογραφή της παρούσας υπεύθυνη
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δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167),
που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) με την
οποία θα αναλαμβάνει να προμηθεύσει προσηκόντως και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
πρόσκλησης ενδιαφέροντος το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
5.3.

Η Προμηθεύτρια δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους και τις συμφωνίες
που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, οι οποίοι όροι και συμφωνίες συμφωνούνται όλοι
ως ουσιώδεις.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1.

Η παρούσα σύμβαση έχει έναρξη ισχύος από την υπογραφή της.

6.2.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεσθεί όταν παραδοθεί οριστικά και εμπρόθεσμα το σύνολο
των υπό προμήθεια ειδών, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, εκπληρωθούν οι
τυχόν

λοιπές

συμβατικές

υποχρεώσεις

από

τα

συμβαλλόμενα

μέρη.

Από την επέλευση των ανωτέρω η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως χωρίς άλλες διατυπώσεις.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Η Προμηθεύτρια δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της «ΕΚΑΠΥ».
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης η Προμηθεύτρια κατέθεσε στην ΕΚΑΠΥ την
υπ’

αριθ.

……………………………………………..

Εγγυητική

Επιστολή

Καλής

Εκτέλεσης

της ………………………………………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού .
Η εγγύηση αυτή έχει θέση ποινικής ρήτρας και επιστρέφεται στην Προμηθεύτρια μετά τη λήξη της
ισχύος της σύμβασης και την πλήρη και κανονική εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε, τυχόν, τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται
μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
ΑΡΘΡΟ 10
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
10.1. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η «ΕΚΑΠΥ» και η δεύτερη
συμβαλλόμενη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
10.2. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα
Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
ελληνικό δίκαιο.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάσθηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη
το περιεχόμενό της, μονογράφεται σε όλες τις σελίδες της και υπογράφεται νόμιμα και από
τους δύο συμβαλλομένους σε τρία (03) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα δύο (02)
αντίτυπα δόθηκαν στην «ΕΚΑΠΥ .», το δε άλλο δόθηκε στην Προμηθεύτρια.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΠΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ

30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΙΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΧΩΡΙΣ

(ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ)

ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ)

1

Ο/Η ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
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