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                                             ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Παράταση του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, 
για τη σύναψη σύμβασης ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ, για τέσσερα (4) έτη ,με έναν 
μειοδότη, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον 
ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση 
νοσήματα, για όλη τη χώρα, με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 
(CPV:33696500-0) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, με 
προϋπολογισθείσα ετήσια δαπάνη 5.388.960,40€ € χωρίς Φ.Π.Α και 6.682.310,89€, 
με ΦΠΑ, ήτοι 26.729.243,56€ με ΦΠΑ για τα τέσσερα (4) έτη της συμφωνίας πλαισίου.

   
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.  Τη διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 514/Υ.Ο.Δ.Δ./ 13.07.2020), όπως αυτά εκδόθηκαν από το 
Εθνικό Τυπογραφείο.

6.    Τη συμπλήρωση του Δ.Σ. (ΦΕΚ 516/Υ.Ο.Δ.Δ./ 13.07.2020).
7.   Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2772/28.05.2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α., της 8ης/27.05.2021 

Συνεδρίασης (ΕΗΔ 1ο ) (ΑΔΑ: ΨΝ2ΒΟΡΕ3-89Χ), με περιεχόμενο την τροποποίηση του 
σημείου 5 της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4180/26.06.2020 Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α., της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
       (Ε.ΚΕ.Α.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Φαξ

Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7
136 77,  Αχαρναί
Γραμματεία Προέδρου
213 2146703-706
213 2146728

  Προς:   

 

  

Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών
Γραφείο Προμηθειών
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10ης/25.06.2020 Συνεδρίασης (Θέμα 3ο ), με θέμα: «Εξουσιοδότηση του Προέδρου από το Δ.Σ. 
του Ε.ΚΕ.Α.».

8.   Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Α.Π./ 917 10/02/2022  εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Ε.ΚΕ.Α., 
με Θέμα: «  Παράταση του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, 
για τη σύναψη σύμβασης ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ, για τέσσερα (4) έτη ,με έναν μειοδότη, για την 
προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων 
αίματος για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, για όλη τη χώρα, με αριθμό κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV:33696500-0) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας –τιμής, με προϋπολογισθείσα ετήσια δαπάνη 5.388.960,40€ € χωρίς Φ.Π.Α και 
6.682.310,89€, με ΦΠΑ, ήτοι 26.729.243,56€ με ΦΠΑ για τα τέσσερα (4) έτη της συμφωνίας 
πλαισίου.» έχοντας σχετικά:
1. 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.

2. Την υπ’ αριθ. Α3β/οικ.58824/2016 (Β΄ 2597) Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή 
υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και των υπουργών Υγείας και 
Οικονομικών περί «Οργανισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας-Ε.ΚΕ.Α.».

3. Την υπ’ αριθ. Γ.4β/οικ. 36656/18.6.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 
449/18.06.2020), σχετικά με ορισμό μελών του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.

4. Τα υπ’ αριθ. Πρωτ. 469/ 27-02-2022 , 490/27-02-2022 και 807/07-02-2022   αιτήματα 
διευκρινίσεων των εταιρειών ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS και ΑΒΒΟΤΤ ΕΛΛΑΣ 
ΑΒΕΕ, αντίστοιχα. 

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η παράταση του χρόνου υποβολής και ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, για τον υπ' 
αριθ. 58/21 και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 143105,  Δημόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 
με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ, για 
τέσσερα (4) έτη, με έναν μειοδότη, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό 
για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση 
νοσήματα, για όλη τη χώρα και τη διαμόρφωση των όρων της διακήρυξης ως εξής :
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού.
Ως  καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 01/03/2022  και 

ώρα 23:00, αντί της  16/02/2022 .

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά», ορίζεται  η Τετάρτη  09/03/2022 και ώρα 10:00 αντί της 22/02/2022.

                                                                            

                                                                                        Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α.

                                                                                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ

Εσ.Διανoμή: Γραφείο Προέδρου, ΓραφείοΠροϊσταμένης Διεύθυνσης Συντονισμού & Οργάνωσης,Γραφείο προϊσταμένης 
Τμήματος Διαχείρισης Οικονομικών, Γραφείο Προμηθειών, Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.
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