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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφορών για την σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Συμπληρωματική προμήθεια ξηρών
αντιδραστηρίων για ανίχνευση ψυχοδραστικών ουσιών στα ούρα για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών
του ΟΚΑΝΑ λόγω της πανδημίας COVID 19»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:



-





του ν. 4270/2014, (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ( ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
του Π.Δ. 80/2016, (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
του ν. 4727/2020, (Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση ( Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας ( ΕΕ )
2016/2012 και της Οδηγίας ( ΕΕ ) 2019/1024 ) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ( Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας ( ΕΕ ) 2018/1972 ) και άλλες διατάξεις.
του ν. 2161/1993 (Α΄119), (Α΄ 74) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν. 1729/1987 Καταπολέμηση
της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις»
Του Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις
Το άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 4950/2022 «Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου ( Α’ 42) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4682/2020 ( Α’ 76), περί της σύναψης δημοσίων
συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, παρατείνεται, από τη λήξη
της έως την 30-9-2022»
της υπ’ αριθμ.ΔΥΓ6/Γ.Π.ΟΙΚ.104741/2003 ΦΕΚ 1603/30.10.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Υγείας και Πρόνοιας, με τίτλο: «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)»,(Β΄ 1603).
Την ΔΥ8δ/ οικ. 3607 / 892 /01 ( Β’ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής οικονομίας Ανάπτυξης – Υγείας και
Πρόνοιας με τίτλο: «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας ως προς την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
ης
κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Οκτωβρίου για τα in vitro διαγνωστικά τεχνολογικά προϊόντα»
2. Την Απόφαση διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών(ΦΕΚ Αρ. φύλλου
95/ 07.02.2020 / Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. - Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.: 6709).

3.
4.

5.
6.

7.

Την Απόφαση διορισμού μελών στο Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ Αρ. φύλλου 201/ 18.03.2020 / Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.
– Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.: 11943).
ης
Την Απόφαση του Θέματος 2 της 316 /18.11.2020 έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δ.Σ. Ο.Κ.Α.Ν.Α.,
με τίτλο «Παροχή εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. στον Πρόεδρο για την έγκριση ανάληψης πολυετών
υποχρεώσεων».
Το από 24-2-2022 πρωτογενές Αίτημα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένων
των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας Πρόσκλησης
Την υπ’ αρίθμ. 724/11-7-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού ύψους 84.279,54 € από τον Αριθμ.
Λογαριασμού Εξόδων 6408α του αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για την αντιμετώπιση
της δαπάνης της παρούσας Πρόσκλησης.
Τις έκτακτες ανάγκες του ΟΚΑΝΑ για συμπληρωματική προμήθεια σε ξηρά αντιδραστήρια λόγω της
πανδημίας COVID - 19.

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο:
«Συμπληρωματική προμήθεια ξηρών αντιδραστηρίων για ανίχνευση ψυχοδραστικών ουσιών στα ούρα για την
κάλυψη των έκτακτων αναγκών του ΟΚΑΝΑ λόγω της πανδημίας COVID 19» σύμφωνα με τα στοιχεία που
αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Αριθμός απόφασης ανάληψης υποχρέωσης\ΑΔΑ:
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
CPV
Διαδικασία Ανάθεσης:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Κριτήριο ανάθεσης:
Χρονοδιάγραμμα και στάδια διεξαγωγής διαδικασίας
για την με απευθείας ανάθεση της σύμβασης:

Υπογραφή Σύμβασης:
Διάρκεια ισχύος σύμβασης:

Η υπ’ αριθμ. 724/11-7-2022 Απόφαση του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου
84.279,54 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
33124131-2
Απευθείας ανάθεση
Τρείς (3) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης αυτής
στο ΚΗΜΔΗΣ και στην επίσημη ιστοσελίδα του
υπουργείου Υγείας
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής
-

Ανάρτηση Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ
Προθεσμία για την υποβολή της προσφοράς
Αξιολόγηση προσφοράς
Έκδοση Απόφασης ανάθεσης
Αξιολόγηση δικαιολογητικών για την ανάθεση της
σύμβασης
- Υπογραφή σύμβασης
Εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της
σχετικής Απόφασης Ανάθεσης
Έως 31-12-2022

Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας
και ανήκει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας μέσω της
αντιμετώπισης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων
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Αντικείμενο της σύμβασης: το αντικείμενο της σύμβασης είναι η συμπληρωματική προμήθεια ξηρών αντιδραστηρίων
για ανίχνευση ψυχοδραστικών ουσιών στα ούρα για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του ΟΚΑΝΑ λόγω της
πανδημίας COVID 19. Για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών, τα ξηρά αντιδραστήρια θα πρέπει να πληρούν
τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος I το οποίο προσαρτάται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Πρόσκλησης.
Ο υποψήφιος ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παραδώσει στον ΟΚΑΝΑ το 30%
των ανωτέρω ποσοτήτων των αντιδραστηρίων με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Οι υπόλοιπες ποσότητες θα
παραδίδονται τμηματικά μετά από σχετική παραγγελία στην Κεντρική Αποθήκη του ΟΚΑΝΑ, Αριστοτέλους 26.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού όπως
απεικονίζονται ανωτέρω. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.
Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι:
Πλήρης αναλυτική τεχνική περιγραφή. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του
Παραρτήματος Ι της πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται.
Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές
παραπομπές σε όλα τα σημεία των Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι (Τεχνική Περιγραφή)
της παρούσας καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση και όρους της διακήρυξης (γενικών, ειδικών, τεχνικών
προδιαγραφών, κτλ.), σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις επεξηγήσεις στο Παράρτημα ΙΙ.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής) ως εξής:
•

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
•

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε

περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή
ολογράφως.
•

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Οι

προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Αποκλείεται
οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του
προσφερόμενου αντίτιμου των προμηθειών που θα προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την
οριστική παραλαβή των προμηθειών και την αποπληρωμή τους.
•

υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του Παρατηρητήριού

Τιμών και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που οι προμήθειες δεν
παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο Τιμών αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα Ιν,
Υπεύθυνη Δήλωση Β' συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης).
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•

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη του Παρατηρητήριού Τιμών.

Οι προσφορές θα συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8
του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν.
4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα………………, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
1.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 οι

οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά την υποβολή της προσφοράς τους:
(α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 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 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
(γ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο
και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή
(πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94). Στις περιπτώσεις που
με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης.

4

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού.

2.

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου

οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 - 105 του Ν. 4412/2016. Από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί.
3.

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4782/2021, όπως τροποποίησε το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, στις

διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών η αναθέτουσα αρχή,
αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών η παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά. Με την απόφαση του προηγούμενου
εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκτατό (80%) μέχρι και το
εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
Στην τεχνική προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων της
διαδικασίας, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα με την κατάθεση ανάλογης Υπεύθυνης Δήλωσης. Στην
τεχνική προσφορά θα κατατεθούν όλα τα συνοδευτικά έντυπα και πιστοποιητικά όπως ορίζονται στο παράρτημα των
τεχνικών προδιαγραφών.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων, θα γίνεται μετά την έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής, με την προσκόμιση των τιμολογίων και των παραστατικών φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας. Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΩ.
Η κατακύρωση θα γίνει στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης μεταξύ τεχνικά
αποδεκτών προσφορών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Τεχνικές Προδιαγραφές


Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να ακολουθούν μορφολογία «κασέτας» με πιπέτα και μεθοδολογία επίρριψης
σταγόνων





Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να προσφέρονται στους εξής συνδυασμούς:
o

Ζεύγος αντιδραστηρίων Οπιοειδή – Βενζοδιαζεπίνες 102.000 τεμάχια

o

Τριάδα αντιδραστηρίων Κοκαΐνη – Κάνναβη – Βουπρενορφίνη 36.000 τεμάχια

o

Τριάδα αντιδραστηρίων Κοκαΐνη – Κάνναβη – Μεθαδόνη 15.000 τεμάχια

o

Μονό αντιδραστήριο Αμφεταμίνη/Μεθαμφεταμίνη 36.000 τεμάχια

Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να εφαρμόζουν μέθοδο ταχείας ανοσοχρωματογραφίας
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Τα μονά αντιδραστήρια, τα ζεύγη και οι τριάδες αντιδραστηρίων, θα πρέπει να είναι ατομικά σφραγισμένα σε
ανεξάρτητη συσκευασία



Οι εταιρείες παραγωγής και διακίνησης θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ISO ή άλλο αντίστοιχο
αυτού



Κάθε αντιδραστήριο θα πρέπει να φέρει την προβλεπόμενη σήμανση CE



Η ημερομηνία λήξης κάθε αντιδραστηρίου εντός της συσκευασίας του θα πρέπει να τοποθετείται ένα
τουλάχιστον έτος μετά την ημερομηνία παράδοσης του στον ΟΚΑΝΑ.



Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να διατηρούνται αναλλοίωτα σε εύρος θερμοκρασίας 2 – 30 βαθμών Κελσίου.



Κάθε αντιδραστήριο θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ( Control ) που θα καταδεικνύει αν ο
έλεγχος εκτελέστηκε ορθώς.



Η ανάγνωση του αποτελέσματος θα πρέπει να γίνεται σε χρόνο μικρότερο από 10 λεπτά ( minutes ) μετά από
την επίρριψη των σταγόνων.



Τα σημεία αποκοπής των αντιδραστηρίων ( cut off points )

ανά ελεγχόμενη ουσία ( ο ελεγχόεμνος

μεταβολίτης ) θα πρέπει να είναι τα κάτωθι:



o

Οπιοειδή ( Μορφίνη ) 300ng/ml

o

Βενζοδιαζεπίνες ( Οξαζεπάμη ) 400 ng/ml

o

Κοκαΐνη ( Βενζοϋλεκγονίνη ) 300 ng/ml

o

Αμφεταμίνη/Μεθαμφεταμίνη ( Αμφεταμίνη ) 1000 ng/ml

o

Μεθαδόνη ( Μεθαδόνη ) 300 ng/ml

o

Βουπρενορφίνη ( Βουπρενορφίνη ) 5 ng/ml

Η μέθοδος θα πρέπει να διαθέτει ακρίβεια μεγαλύτερη ή ίση του 99% και ευαισθησία και ειδικότητα
μεγαλύτερες ή ίσες του 95,4% όπως θα δηλώνεται στο Φύλλο Οδηγιών ή σε Υπεύθυνη Δήλωση.

Παράρτημα ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές
παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Ι (Τεχνική
Περιγραφή), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.
α/α

Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή

Απάντηση

1
2
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Παραπομπή Τεκμηρίωσης

Ημερομηνία Ο/Η δηλών/ούσα [υπογραφή] (ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)

Σημειώσεις/επεξηγήσεις:
α.

στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,

β.

στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το οποίο

δίνεται αναλυτική απάντηση,
γ.

στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης της

εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,
δ.

στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην υποβληθείσα

προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά την κρίση του οικονομικού
φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.
ε.

επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α Περιγραφή Είδους

Συνολική Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Συνολική Αξία

Ημερομηνία

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Παράρτημα ΙV - ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

ΟΚΑΝΑ

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (ΕΙΓ^Ν):
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Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας ................................................................................................................................... , με
ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
• Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
• α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
• β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
• γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
• δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
• ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
• στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(Α'
215).
• Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώυπό
αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
• Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
• Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
• Δεν συντρέχει καμία από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής μου στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης, κατά το οριζόμενα στα άρθρα 24 του ν. 4412/2016.
• Δεν έχω παράσχει ή συνδεδεμένη με εμένα επιχείρηση συμβουλές στον ΟΚΑΝΑ ή έχω με άλλο τρόπο αναμειχθεί
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης -[πλην αυτών που έχουν δημοσίως γνωστοποιηθεί
εντός του πλαισίου του άρθρου 46 του ν. 4412/2016]- κατά το οριζόμενα στα άρθρα 48 του ν. 4412/2016.
• Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημοσιάς σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
• Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχω αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές.
• Δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
• Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα μου, για το
οποίο μου επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
• Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργιά της επιχείρησης μου και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του
αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με το
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άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο των διαχειριστών όσο και των εργαζομένων του
Συμμετέχοντα είναι:…………………………………………….
•

•

•
•
•
•
•

Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του
Ν.4412/2016
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή,
ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού
Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν
Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηριστεί ως τέτοιες
Κατά τη 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 21ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ημερομηνία

Ο/Η Δηλ. ( Υπογραφή – Σφραγίδα )

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(1)
ΠΡΟΣ :
ΟΚΑΝΑ
Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (ΕΙΓ^Ν):

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στ .....................................................................................................................................
με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.
Το προσφερόμενο είδος πληροί τους όρους της διακήρυξης.
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Η τιμή του προσφερόμενου είδους δεν υπερβαίνει ή είναι ίση με τις τιμή που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο
τιμών της ΕΚΑΠΥ όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει

Ημερομηνία

Ο/Η Δηλ. ( Υπογραφή – Σφραγίδα )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Αντιπροέδρου
3. Γενική Διευθύντρια
4. Τμήμα Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών
5. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Νομική Υπηρεσία
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