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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
για την προμήθεια στατό σωληναρίων

Έχοντας υπόψη: 
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. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό ή άλλες 

διατάξεις».

3. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου».

4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ...», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α' 254).

6. Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α' 50) «Προστασία ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3471/2006 

(ΦΕΚ Α' 133) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
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7. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

8. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής 

διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

9. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

10. Την υπ’ αριθμ. 57654 (Β' 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

11. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω.

12. 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.

13. Το υπ’ αριθ. Α.Π.: 4180/26-06-2021 Απόσπασμα Πρακτικού 10ης Συνεδρίασης 

ΔΣ Ε.ΚΕ.Α. την 25-06-2020 (Θέμα 3o), σχετικά με την εξουσιοδότηση του 

Προέδρου από το ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α., να εγκρίνει την ανάθεση υπηρεσιών, μέχρι του 

ποσού 30.000,00 ευρώ.

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1235/24-02-2022 και με αριθ. Καταχώρισης 99/0, ΑΔΑ: 

6ΝΞ2ΟΡΕ3-9ΑΧ Απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 9429 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Ε.ΚΕ.Α οικονομικού έτους 2022.

15. Το υπ΄ αριθ. 1/10//22-02-2022 Πρωτογενές Αίτημα του Γραφείου Διαχείρισης 

Υλικού για την προμήθεια στατό σωληναρίων.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο όπως 
υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

CPV KAE

1 ΣΤΑΤΟ ΣΩΚΗΝΑΡΙΩΝ 1.000 ΤΜΧ 6,79 24% 8.419,60 38000000-5 

(Εργαστηριακός 

εξοπλισμός)

9429
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Τεχνικές Προδιαγραφές: 

•Να είναι πλαστικά ή συναφούς υλικού μεγάλης ανθεκτικότητας

•Να δέχονται 50 σωληνάρια και να έχουν μέγεθος περίπου 260 (μήκος) χ 130 

(πλάτος) χ 60 (ύψος) mm

•Να αποτελούνται από τρία επίπεδα εκ των οποίων το ανώτερο και το μεσαίο να 

διαθέτουν οπές διαμέτρου 17 mm (έτσι ώστε να εισάγονται σωληνάρια διαμέτρου 

έως και 15-16 mm) ενώ το κατώτερο επίπεδο (επίπεδο βάσης) να μη διαθέτει οπές. 

Οι οπές να κωδικοποιούνται αλφαβητικά και αριθμητικά για την εύκολη 

ταυτοποίηση των δειγμάτων.

•Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε καταψύκτες 

(-25 0C) και να παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε συνήθεις συνθήκες αποστείρωσης 

(121 0C)

Η Προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV: 38000000-5 (Εργαστηριακός εξοπλισμός)

O Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 8.419,60 €  

με Φ.Π.Α. 24%.

Φορέας χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Ε.ΚΕ.Α. Η δαπάνη για 

την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 9429 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.

Δέσμευση πίστωσης: ΑΔΑ: 6ΝΞ2ΟΡΕ3-9ΑΧ

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για ένα (1) έτος.

Κατάθεση προσφορών: 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: «09-03-2022» και ώρα 
12:00 π.μ.

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «gmantevas@ekea.gr».

Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους 
προσφορά, σε μορφή PDF, (η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του 
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οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νόμιμου 
εκπροσώπου) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα οικονομικής προσφοράς:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α Είδους
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) =

(ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ)

1

2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.

Η Προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για ενενήντα (90) ημέρες από 
την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών.

Ο ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί της 
καθαρής αξίας. Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% ή 8% για την 
προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την οικονομική τους 
προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν σε μορφή PDF: 

Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο 
εκπρόσωπο) με την οποία θα 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.

  Πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης για κάθε είδος 

που προσφέρει.

 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης  

των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
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 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.

 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 μέχρι τη λήξη 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.

H Πρόσκληση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Α.

Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προέδρου, Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης,                    
Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών, Λογιστήριο, Γραφείο Προμηθειών, Γραφείο 
Διαχείρισης Υλικού.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.

              

                  Παναγιώτης Κατσίβελας



Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΖΗΣΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
'
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