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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
         (Ε.ΚΕ.Α.)                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7                                      
136 77, Αχαρνές                                                        
Διεύθυνση Συντονισμού & Οργάνωσης
Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών 
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Ε. Χριστοφοράτου
promithies@ekea.gr
Τηλ: 2132146773
Φαξ: 2132146728

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

                                                                     
           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 Για την προμήθεια προτυπωμένων ετικετών γραμμικού κώδικα και προστατευτικών ποδιών 

μιας χρήσης για τους ελέγχους για τον κορωνοϊό COVID-19 με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής.                   

Έχοντας υπόψη:
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 

υπουργών Υγείας και Οικονομικών περί «Οργανισμού του Εθνικού Κέντρου 

Αιμοδοσίας-Ε.ΚΕ.Α.».

5. Την υπ’ αριθ. 57654/2017 (Β΄ 1781) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης».
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6. 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.

7. Την πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 42/2020) σχετικά με κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.

8. 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..»

9. Το υπ΄ αρ. πρωτ. Οικ. 14190/28-02-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 

Υγείας περί «Επείγουσες προμήθειες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού»

10. 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.»

11. Το από τις 01-04-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δ/ντή Ιατρικής 

Υπηρεσίας του Ε.ΚΕ.Α με το οποίο ζητάει την άμεση προμήθεια προτυπωμένων 

ετικετών γραμμικού κώδικα και προστατευτικών ποδιών μιας χρήσης για τους ελέγχους 

για τον κορωνοϊό COVID-19.

                                                 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει ηλεκτρονική προσφορά στο e-mail: promithies@ekea.gr, 

για την άμεση προμήθεια  προτυπωμένων ετικετών γραμμικού κώδικα και προστατευτικών 

ποδιών μιας χρήσης (500 τμχ) για τους ελέγχους για τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναλύονται κατωτέρω,  για την υποστήριξη της 

διαδικασίας ελέγχου των δειγμάτων των ασθενών με COVID 19. Κριτήριο κατακύρωσης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, με 

μονάδα μέτρησης το τεμάχιο. 
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Η υπηρεσία σε περίπτωση που η οικονομικότερη από άποψη τιμής προσφορά, δεν 

καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, 

διατηρεί το δικαίωμα της κατακύρωσης της υπόλοιπης ποσότητας των ειδών, από την 

αμέσως επόμενη οικονομικότερη προσφορά. Επίσης η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της 

μη κατακύρωσης σε περίπτωση που τα είδη προσφερθούν από άλλη διαδικασία πχ δωρεά, 

ή διάθεσή τους από άλλο φορέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης αποτελεί η δυνατότητα του 
αναδόχου να παραδώσει τα εν λόγω είδη εντός 24 ωρών από την υπογραφή της.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στο e-mail: promithies@ekea.gr, εντός τριών 

ημερών από την ανάρτησή της στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Α, ήτοι μέχρι τη 

Τρίτη 07-04-2020 και ώρα 11:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12:00 μ.μ. 

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει, μέχρι την ημέρα και 

ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών, στο προαναφερόμενο e-mail την προσφορά του. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναλυτικά:

Προστατευτικές εργαστηριακές ποδιές μίας χρήσης (500 τμχ): Ποδιές πράσινες, μη 

αποστειρωμένες, non woven, αεροδιαπέρατες, με μακριά μανίκια, λάστιχο στον καρπό, να 

δένoυν στον αυχένα και μέση

Προτυπωμένες ετικέτες γραμμικού κώδικα: Κωδικοποίηση συμβατή με code 128 που θα 

διατεθεί από το Ε.ΚΕ.Α,  θα πρέπει να παραδίνονται σε μπλοκ των 50 φύλλων, κάθε φύλλο 

περιέχει 6 ετικέτες διαστάσεων 1” X 2 ¼” και κάθε φύλλο θα αντιστοιχεί σε μία αιμοληψία 

(σύνολο εκτιμώμενων αιμοληψιών 30.000/μήνα ), το χάραγμα για το διαχωρισμό των 

ετικετών από το σιλικονόχαρτο να πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η εύκολη αποκόλληση των ετικετών από το σιλικονόχαρτο. Οι ετικέτες θα 

πρέπει να είναι αναγνώσιμες από τους αναλυτές εργαστηρίων ελέγχου αίματος. Η 

εκτύπωση θα πρέπει να γίνεται σε εκτυπωτές laser υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 

1200dpi). Η εκτύπωση θα πρέπει να είναι ανεξίτηλη (να μην επιτρέπει την αποσύνθεση της 

ετικέτας ή του υλικού εκτύπωσης που μπορεί να επηρεάσει την αναγνωσιμότητα) 

ανεξάρτητα από τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση τους. Οι 

προτυπωμένες ετικέτες, θα πρέπει να εκτυπώνονται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται 

αποκωδικοποίηση (decodability) βαθμού  "Β" ή παραπάνω ώστε να είναι αποδεκτές για 

χρήση. Οι γραμματοσειρές που έχουν επιλεγεί για τις ετικέτες πρέπει να επιτρέπουν τη 
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διαφοροποίηση μεταξύ παρόμοιων χαρακτήρων (π.χ. 0 / Ο και 1 / Ι).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα τελευταία 

ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark 

και ISO.

Για τη διανομή/εισαγωγή/διακίνηση Ι/Π ισχύει η ΔΥ8δ/ΓΠοικ/1348 ΦΕΚ 32/16/1/04 «Οδηγίες 

Ορθής Πρακτικής Διανομής Ι/Π» για προϊόντα που έχουν επισήμανση CE από ευρωπ. κοιν. 

Οργανισμό.

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.

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί.
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 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.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής (www.ekea.gr) για διάστημα τριών ημερών και διενεργείται βάσει της Π.Ν.Π. (Α΄ 

75/2020).

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των προσφορών η υπηρεσία θα προβεί σε ενέργειες για 

την έκδοση: 

 της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

 της απόφασης κατακύρωσης 

 της σύναψης της σχετικής σύμβασης.

Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΕΑ

Παναγιώτης Κατσίβελας

http://www.ekea.gr/
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Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Προϊσταμένης Διεύθυνσης Συντονισμού 
και Οργάνωσης, Γραφείο Προϊσταμένης Τμήματος Διαχείρισης Οικονομικών, Λογιστήριο, 
Γραφείο Προμηθειών, Γραφείο Διαχείρισης Υλικού, Επιστημονικός Διευθυντής.
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