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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
για την προμήθεια συσκευασιών μεταφοράς αίματος

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.: 1803/23-03-2022 και με αριθ. Καταχώρισης 115/0, ΑΔΑ: 

ΨΠΖΞΟΡΕ3-ΕΧ0 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 9429 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Ε.ΚΕ.Α οικονομικού έτους 2022 και 2023.

15. Το υπ΄ αριθ. 1/9//22-02-2022 Πρωτογενές Αίτημα του Γραφείου Διαχείρισης 

Υλικού για την προμήθεια συσκευασιών μεταφοράς αίματος

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

CPV KAE

1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΙΜΑΤΟΣ MDP 

39/3 V4

700 ΤΜΧ 19.320,00 24% 23.956,80 34221000-2 (Κινητά 

Εμπορευματοκιβώτια 

Ειδικής Χρήσης)

9429

2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 110 TMX 4.290,00 5.319,60 34221000-2 (Κινητά 9429
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ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΙΜΑΤΟΣ MDP 

71/4 V4

Εμπορευματοκιβώτια 

Ειδικής Χρήσης)

Τεχνικές Προδιαγραφές για ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
2.1 Η θερμοκρασιακά ελεγχόμενη συσκευασία και τα συστατικά της στοιχεία, απαιτείται 

να είναι κατάλληλα και ασφαλή για εναέριες και οδικές μεταφορές σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 

2.2 Οι προσφερόμενες συσκευασίες πρέπει να συνοδεύονται από Τεχνικά Φυλλάδια 

(Technical Datasheets – TDS) και από Φύλλα Ασφαλείας Προϊόντος (Material Safety 

Datasheets – MSDS) και να μην έχουν ταξινομηθεί τα υλικά αυτών ως επικίνδυνα για 

την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.

2.3 Πρέπει να παρουσιάζουν ικανοποιητικές αντοχές σε Μηχανικές Καταπονήσεις 

(π.χ. πτώση), ώστε να διασφαλίζουν την ακεραιότητα των μεταφερόμενων μονάδων 

αίματος στις συνθήκες διακίνησης και φορτοεκφόρτωσης. 

2.4 Θα πρέπει να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν τουλάχιστον  10 φορές χωρίς 

να απολέσουν τη θερμομονωτική τους ικανότητα, την απόδοση και τις μηχανικές 

αντοχές τους.

2.5 Πρέπει να συνοδεύονται από Οδηγίες Διαχείρισης ώστε να υπάρχει σαφήνεια στις 

απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό την ορθή και αποτελεσματική χρήση του προϊόντος 

από τα εμπλεκόμενα μέρη. Είναι επιθυμητή η αποτύπωση της αναλυτικής σύνθεσης 

της προσφερόμενης λύσης εντός των Οδηγιών Διαχείρισης.

2.6 Η προσφερόμενη συσκευασία θα πρέπει να φέρει ευδιάκριτη εξωτερική 

επισήμανση με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα χρειαστούν για τα 

εμπλεκόμενα μέρη (διανομείς, οδηγοί κτλ.) σχετικά με τον ορθό τρόπο χειρισμού, 

αποθήκευσης και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια 

των προϊόντων.

2.7 Ο ωφέλιμος όγκος της θερμοκρασιακά ελεγχόμενης συσκευασίας όπου θα 

τοποθετούνται τα συστήματα ασκών αίματος θα είναι από 9 έως 10 Λίτρα ώστε να 

υπάρχει επαρκής χώρος για τη τοποθέτηση των συστημάτων ασκών, των οποίων η 

χωρητικότητα σε αίμα, κυμαίνεται από 0,2 έως και 0,50 Λίτρα.

2.8  Η συσκευασία θα πρέπει να παρέχει λύση για τη μεταφορά, όποτε αυτό απαιτείται, 

και των συνοδευτικών δειγμάτων με τη χρήση στατώ σταθεροποίησης φιαλιδίων είτε 

μόνα τους είτε μαζί με τους προς μεταφορά ασκούς

2.9 Η θερμοκρασία εντός του ωφέλιμου όγκου της Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενης 

Συσκευασίας (περιέκτη) θα πρέπει να κυμαίνεται εντός του εύρους 2 έως 8 οC, ώστε 
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οι συνθήκες διακίνησης να είναι κατάλληλες για τη μεταφορά του αίματος και να μην 

διακινδυνεύεται η ποιότητά του ανεξάρτητα από το ποσοστό πλήρωσης του ωφέλιμου 

όγκου της θερμοκρασιακά ελεγχόμενης συσκευασίας.

2.10  Η διάρκεια κατά την οποία η Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενη Συσκευασία απαιτείται 

να διατηρεί τις προδιαγεγραμμένες θερμοκρασιακές συνθήκες διακίνησης 2 έως 8 οC, 
είναι 24 ώρες, ώστε να καλύπτονται πλήρως χρονικά όλες οι διανομές αίματος προς 

προορισμούς ανά την Ελληνική Επικράτεια.

2.11 Η απόδοση των θερμοκρασιακά ελεγχόμενων συσκευασιών θα πρέπει να έχει 

επικυρωθεί μέσω μελέτης και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά ή/και Διεθνή Πρότυπα 

επικύρωσης απόδοσης Θερμοκρασιακά Ελεγχομένων Συσκευασιών (AFNOR, DIN 

κτλ.). Τα χρησιμοποιούμενα Πρότυπα επικύρωσης απόδοσης, οφείλουν να 

αναπαριστούν ρεαλιστικά τις θερμοκρασιακές συνθήκες διακίνησης προϊόντων στη 

Μεσόγειο και ειδικότερα στην Ελλάδα ανά όλη τη διάρκεια του έτος.

2.12 Όπου γίνεται χρήση ψυκτικού υλικού (ψυκτικό μέσο, παγοκύστες κτλ.), το 

χρησιμοποιούμενο Ψυκτικό Υλικό δεν επιτρέπεται να έρχεται σε άμεση επαφή με τους 

μεταφερόμενους ασκούς αίματος.

2.13 Το χρησιμοποιούμενο Ψυκτικό Μέσο πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχα 

Τεχνικά Φυλλάδια (Technical Datasheets – TDS) και από Φύλλα Ασφαλείας Προϊόντος 

(Material Safety Datasheets – MSDS) και να μην έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο για 

την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.

2.14 Το Ψυκτικό Μέσο απαιτείται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα μετά την έξοδό 

του από τον αντίστοιχο θάλαμο ψύξης/συντήρησης ή/και χώρο αποθήκευσής του. Οι 

ζητούμενες Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενες Συσκευασίες θα πρέπει να μπορούν να 

υποδεχτούν τα Συστήματα ασκών αίματος αμέσως μετά την έξοδό τους από το 

Θάλαμο Συντήρησης και να συσκευάζονται στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Προδιαγραφές Προμηθευτή
Ο Προμηθευτής πρέπει:

3.1  Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 και να φέρει τη 

σχετική πιστοποίηση.

3.2  Να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης ή/και 

εξυπηρέτησης του Ε.ΚΕ.Α. καθώς και για τη δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης των 

εμπλεκόμενων μερών στην ορθή διαχείριση της Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενης 

Συσκευασίας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
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3.3 Να διαθέτει διαπιστευμένη εμπειρία και ενεργή παρουσία στον Τομέα της παροχής 

ολοκληρωμένων λύσεων Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενων Συσκευασιών 

αποδεικνυόμενη με προσκόμιση των σχετικών στοιχείων.

Πίνακας Θερμοκρασιών μεταφοράς

ΠΡΟΙΟΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΛΙΚΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ

+2 oC έως + 8 oC
Στο τέλος του μέγιστου χρόνου 
μεταφοράς η θερμοκρασία δεν 
επιτρέπεται να έχει υπερβεί τους +10 oC

ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΛΙΚΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ που 
προορίζεται για 
παρασκευή αιμοπεταλίων.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΛΙΚΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ  μετά την λήψη 
του και αφού δεν έχει 
μεσολαβήσει αποθήκευση 
σε θερμοκρασία 
συντήρησης (+2 oC έως + 
6 oC )

+20 oC έως + 24oC
Με την προϋπόθεση ότι δεν έχει 
μεσολαβήσει αποθήκευση σε ψυγείο 
συντήρησης. 

Σε κάθε περίπτωση η θερμοκρασία δεν 
πρέπει να πέσει κάτω από + 18 oC. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

+2 oC έως + 8 oC
Στο τέλος του μέγιστου χρόνου 
μεταφοράς η θερμοκρασία δεν 
επιτρέπεται να έχει υπερβεί τους +10 oC. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

+20 oC έως + 24oC
Η θερμοκρασία κατά τη μεταφορά θα είναι 
κατά το δυνατόν πλησιέστερη στη 
συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

+2 oC έως + 8 oC Εκτός και εάν προσδιορίζεται διαφορετικά 

Η Προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV:  34221000-2 (Κινητά Εμπορευματοκιβώτια Ειδικής Χρήσης)

O Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 23.610,00 €  

χωρίς ΦΠΑ ήτοι 29.276,40 € με ΦΠΑ 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 και 2023 του Φορέα.

Δέσμευση πίστωσης: ΑΔΑ: ΨΠΖΞΟΡΕ3-ΕΧ0
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Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Κατάθεση προσφορών: 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: «20-05-2022» 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 
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: 
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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. 

 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.
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 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.

Η 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
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