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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια έξι χιλιάδων (6.000)
τεμαχίων μολυσματικών χαρτοκιβωτίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων για τον έλεγχο για
τον ιό Covid-19»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ. 258/Α΄/17.10.2005) «Αναδιοργάνωση του
συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις».
β) Του άρθρου 4 του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ.25/Α΄/09.02.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ
νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις».
γ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ.45/Α΄/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ΄αριθμ. Α3β/οικ.58824/02.08.2016 απόφαση των Αναπλ. Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
2597/τ.Β΄/23.08.2016 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας».
3. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4β/ΓΠ.οικ.36656 (ΑΔΑ: Ω7ΛΤ465ΦΥΟ-ΙΡ5) Απόφαση του Υπουργού
Υγείας (ΦΕΚ 449/Υ.Ο.Δ.Δ./18.06.2020) με περιεχόμενο «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)».
4. Την Απόφαση της 10ης /25.06.2020 (Θέμα 3ο ) (ΑΔΑ: ΩΒ8ΔΟΡΕ3-ΓΥΜ) Συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Ε.ΚΕ.Α. με θέμα: «Εξουσιοδότηση Προέδρου από το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.
5. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Α.Π./4467/07/072020 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Ε.ΚΕ.Α.,
με Θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια έξι χιλιάδων (6.000)
τεμαχίων μολυσματικών χαρτοκιβωτίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων για τον έλεγχο για
τον ιό Covid-19», έχοντας σχετικά:
1. Τις διατάξεις του ν. 3402/2005 (Α΄ 258), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας
και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας-ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. Α3β/οικ.58824/2016 (Β΄ 2597) Κοινή Υπουργική Απόφαση του
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των
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5.
6.

7.
8.
9.

υπουργών Υγείας και Οικονομικών περί «Οργανισμού του Εθνικού Κέντρου ΑιμοδοσίαςΕ.ΚΕ.Α.».
Την υπ’ αριθ. Γ.4β/οικ. 36656/ 18.6.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ
449/18.06.2020) περί τροποποίησης της Α2β/Γ.Π.οικ./44241/12.07.2017 Απόφασης του
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, σχετικά με ορισμό μελών του Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.Α
Το μέρος Γ΄ του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74), το οποίο ορίζει την «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής
Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από
το Υπουργείο Υγείας Φορέων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την Π.Ν.Π. (Α΄ 75/2020) και ειδικότερα το άρθρο 34 παρ. 1 «….ο σκοπός του Εθνικού
Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) εμπεριέχει και τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων
για τη διάγνωση ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19» και παρ. 2 «Για την
επίτευξη του σκοπού της παρ. 1, το Ε.ΚΕ.Α. δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των
κείμενων εθνικών διατάξεων, να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση για την
προμήθεια υλικού και αντιδραστηρίων για τη διενέργεια εξετάσεων για τον κορωνοϊό
COVID-19, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Ε.ΚΕ.Α. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε
επιχείρηση πώλησης και διάθεσης αντιδραστηρίων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά
κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών..»
Το Π.Δ. 80/2016 άρθρο 9 παρ. 4, «Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν
είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος ………γνωστοποίηση
του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους.»
Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού σχετικά με την
προμήθεια έξι χιλιάδων (6.000) τεμαχίων μολυσματικών χαρτοκιβωτίων για τις ανάγκες
των εργαστηρίων για τον έλεγχο για τον ιό Covid-19.
Το γεγονός ότι το υπόλοιπο των μολυσματικών χαρτοκιβωτίων της σύμβασης 4/20 δεν
επαρκεί για τις αυξανόμενες ανάγκες των εργαστηρίων για τον έλεγχο για τον ιό Covid19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, και β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020
που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια έξι χιλιάδων (6.000) τεμαχίων
μολυσματικών χαρτοκιβωτίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων για τον έλεγχο για τον ιό
Covid-19 σύμφωνα με την κάτωθι τεχνική περιγραφή:
1. Τα χαρτοκυτία hospital box στα οποία θα συλλέγονται τα επικίνδυνα απόβλητα προς
αποτέφρωση, να είναι κατασκευασμένα από χαρτόνι κόκκινου χρώματος, μεγάλης
αντοχής που να αντέχει σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
2. Η χωρητικότητά τους να είναι 40 lt
3. Να έχουν αντοχή στις παραμορφώσεις για την περίπτωση στοίβαξης έως τριών (3)
χαρτοκυτίων. Να προσκομιστεί σχετική πιστοποίηση ή δήλωση συμμόρφωσης του
υποψήφιου αναδόχου.
4. Το χαρτόνι να είναι κατασκευασμένο από τέτοιο υλικό που να μην επιβαρύνει το
περιβάλλον κατά την καύση του.
5. Να φέρει χερούλια για εύκολη μετακίνηση.
6. Το hospital box να έχει τυπωμένη ετικέτα που θα αναγράφεται: το τμήμα από όπου
προέρχονται τα απόβλητα, η ημερομηνία παραγωγής τους, η ποσότητα αποβλήτων,
η κατηγορία αποβλήτων και ο προορισμός.
7. Να φέρουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού ή/και
επικίνδυνου, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται.
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8. Να αναγράφει επάνω την κλάση και τον αριθμό έγκρισης UN ως προς την
επικινδυνότητά τους, καθώς και την φράση «Επικίνδυνα Απόβλητα» (ΕΑΑΜ-ΜΕΑΑΕΑ).
9. Να αναγράφονται στο hospital box οδηγίες για τον τρόπο συναρμολόγησής του στα
Ελληνικά.
10. Να έχουν διαστάσεις περίπου 30×30×50 cm (Μ-Π-Υ), προκειμένου να μπορούν να
τοποθετηθούν στις ειδικές τροχήλατες βάσεις για τα χαρτοκυτία των 40 lt.
11. Να παραδίδονται κλειστά με δύο σακούλες
12. Οι σακούλες να είναι κόκκινου χρώματος, από πολυαιθυλένιο (LDPE ή HDPE) με
μηχανική αντοχή που να εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της
συσκευασίας και πάχος τουλάχιστον 1,5mm
13. Να φέρουν ειδικό κορδόνι περίδεσης, το οποίο θα είναι τοποθετημένο σε εμφανές
σημείο του χαρτοκυτίου.
14. Η μία σακούλα (εξωτερική) να έχει τυπωμένη ετικέτα όπου θα αναγράφεται: το τμήμα,
από που προέρχονται τα απόβλητα, η ημερομηνία παραγωγής τους και προαιρετικά
η ποσότητα αποβλήτων, η κατηγορία αποβλήτων και ο προορισμός.
15. Να φέρει το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού και να
αναγράφεται η φράση «Επικίνδυνα Απόβλητα».
16. Η κατασκευάστρια εταιρία να έχει ISO (επί ποινή απόρριψης).
17. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση δείγματος του είδους που προσφέρεται (επί ποινή
απόρριψης). Κάθε ενδιαφερόμενος που θα υποβάλλει προσφορά θα πρέπει να
προσκομίσει δύο (2) δείγματα σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Ε.ΚΕ.Α.
18. Οι εταιρίες να προσκομίσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα ανωτέρω (επί ποινή
απόρριψης)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να αποστείλουν
Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν.
4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986, στην οποία αναλυτικά θα πρέπει
να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται
ότι :
 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς της δεν συντρέχει για της
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από της αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του
Ν 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή
τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
 Τηρεί όλους τους Νόμους, σχετικούς με την εργασία (Εργατική –Ασφαλιστική
Νομοθεσία).
 Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό
παράπτωμα.
 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα
του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της διαδικασίας.
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 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 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.
 Δεσμεύεται για την άμεση παράδοση των ειδών, το αργότερο εντός τριών ημερών από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να
ζητηθούν από τον μειοδότη, από την υπηρεσία, σύμφωνα με την περί προμηθειών
νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς
Φ.Π.Α. και θα περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ.
Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι:
0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το Ν. 4013/2011, έτσι όπως τροποποιήθηκε από την
παράγραφο 7, του άρθρου 375, του Ν. 4412/2016,
Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ,
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ,
2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το Ν. 3580/2007,
0,06% υπέρ ΑΕΠΠ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1191/2017 ΚΥΑ (Β΄ 969),
Χαρτόσημο ΑΕΠΠ 3%, επί ΑΕΠΠ,
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΑΕΠΠ,
4% φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το Ν. 2198/94.
Οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν προσφορές στο Γραφείο Προμηθειών στο Fax:
2132146728 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gmantevas@ekea.gr και
promithies@ekea.gr, έως την Κυριακή 12/7/2020 και ώρα 24:00.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ

Εσ.Διανoμή: Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Προϊσταμένης Τμήματος Διαχείρισης Οικονομικών, Γραφείο Προϊσταμένης
Διεύθυνσης Συντονισμού και Οργάνωσης, Λογιστήριο, Γραφείο Προμηθειών, Γραφείο Διαχείρισης Υλικού.

Σελίδα 4 από 4

