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Θέμα :  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

με έρευνα αγοράς μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας, σε εφαρμογή 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ. Α΄/25-02-2020) ΜΕ ΘΈΜΑ 

<Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής  και περιορισμού διάδοσης Κορωνοιού >, για 

την προμήθεια του υγειονομικού υλικού και λοιπών ειδών ατομικής προστασίας 

για τις κατεπείγουσες ανάγκες των Φορέων Υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. 

 Η Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου &                                        

Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη : 

1. Του Ν. 3329/2005, ΦΕΚ 81/4-4-2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής                        

Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις». 

2. Του Ν. 3527/2007, ΦΕΚ 25 Α/9-2-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 

προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

3. Του Ν. 2286/1995 ΦΕΚ 19/Α/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 

Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Του Ν. 2955/2001 ΦΕΚ 256/Α/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών 

μονάδων των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν.3861/2010( Φ.Ε.Κ 112/Α’ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια ‘και άλλες δια 

τάξεις »καθώς και η τροποποίηση αυτού με το αρθρ.23 του Ν.4210/13(Φ.Ε.Κ 
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254/Α’/21-11-2013.) 

6. Το Π.Δ 80/2016 ( Α’ 145 ) « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες » 

7. Το Ν.4238/17-2-2014 ( ΦΕΚ 3817-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 

ΠΕΔΥ ,αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις». 

8. Το Ν.4316/2015 (ΦΕΚ 29/τ. Α/19-03-2015)«Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας 

βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις »,άρθρο 66,παρ.9 όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει . 

9. Το Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » 

10. Την με αριθμ.57654/2017(ΦΕΚ 1781 τευχ. Β/23-05-2017 )ΥΑ σχετικά με 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης»  

11. Το Ν.4486/2017(ΦΕΚ Α’  115/7-08-2017)«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας ,επείγουσας ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 

άλλες διατάξεις »  

12.   Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 66159/18-09-2019 (ΦΕΚ 761/ΥΟΔΔ/19-09-2019) 

απόφαση του Υπουργού Υγείας για διορισμό του Ιωάννη Β. Καρβέλη, ως 

Διοικητή  της 6ης Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής 

Ελλάδας. 

13. Την αριθμ.4658/15-09-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2937/τ.Β/15-09-2016) με θέμα την 

Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων ΠΠΥΦΥ των 

εποπτευόμενων φορέων  Υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016- 2017) με 

χρηματοδότησή του από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων και λοιπές πηγές. 

14. Το με αρ. πρωτ/ οικ. 14190/28-02-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 

Υπηρεσιών Υγείας. 

15. Το ΦΕΚ 42/τ. Α΄/25-02-2020 Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής  και περιορισμού 

διάδοσης Κορωνοιού. 

16. H υπ΄αριθμ. 42Α/26-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. 

17. Το Πρακτικό της 106ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ. 

18. Την διασφάλιση της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση των έκτακτων και 

επείγουσων αναγκών που προκύπτουν λόγω κορωνοιού, COVID-19. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 

έρευνα αγοράς μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας, σε εφαρμογή της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ. Α΄/25-02-2020) ΜΕ ΘΈΜΑ <Κατεπείγοντα 

μέτρα αποφυγής  και περιορισμού διάδοσης Κορωνοιού >, για την προμήθεια του 

υγειονομικού υλικού και λοιπών ειδών ατομικής προστασίας για τις κατεπείγουσες 

ανάγκες των Φορέων  Υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού και λοιπών 

ειδών ατομικής προστασίας για τις κατεπείγουσες ανάγκες των Φορέων Υγείας, αρμοδιότητας 

6ης Υ.ΠΕ. με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, ως ακολούθως:  

 

α/α ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

 

 
ΣΤΟΛΕΣ ΤΥΠΟΥ TYVEC 

 

 3.800 τμχ 

 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι: 

 Όλα τα αιτούμενα είδη να φέρουν σήμανση CE,  να εναρμονίζονται στα αντίστοιχα 

πρότυπα της ΕΕ( ΕΦΌΣΟΝ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ) και να είναι μακράς ημερομηνία λήξης. 

 Οι προσφορές υποβάλλονται ανά είδος και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας 

αυτού, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου x.stranou@dypede.gr. Προσφορές 

που υποβάλλονται για μέρος  της ζητούμενης ποσότητας, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν (180) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει ανά είδος και στο σύνολο της προκηρυχθείσας 

ποσότητας και όχι για μέρος αυτής. 

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
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μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά είδος. 

 Κρατήσεις: Η προμήθεια του είδους βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

 Από την πληρωμή του προμηθευτή θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 

24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος. 

 Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει έως 31-03-2020, από την παραγγελία των 

ειδών, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

 Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς 

διάκριση σταδίων/ φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής 

προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς.), κατά την κρίση της επιτροπής και σε 

εφαρμογή τόσο της παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και του ΦΕΚ 42/τ. 

Α΄/25-02-2020. 

 Η Διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Στην προσφορά, πέραν της οικονομοτεχνικής μελέτης θα πρέπει να αποσταλούν 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι έγγραφα: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του 

Ν. 4250/26-03-2014 ΦΕΚ 74τ. Α/26-03-2014) του Ν. 1599/1986 στην οποία να 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός 

φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο οικονομικός φορέας δε 

βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες  έλαβαν πλήρη και 

ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα  αποζημίωσης  του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του 

παρόντος διαγωνισμού. 

 Εάν το προσφερόμενο είδος υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ 
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και σε ποιο κωδικό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, αναφέρεται ή μη 

ύπαρξή του. 

 Δεσμεύεται για τη άμεση παράδοση των ειδών μέχρι 31-03-2020 από την 

παραγγελία των ειδών. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α)στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις.   

 

Σε περίπτωση που τα ως έχουν άνω δικαιολογητικά, έχουν κατατεθεί από τις 

εταιρείες και είναι σε ισχύ,  δεν χρειάζεται να σταλούν στην Υπηρεσία μας. 

 

 

 

 

Οι προσφορές θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο email: x.stranou@dypede.gr. Έως και την    

Τρίτη(17) Μαρτίου 2020 και ώρα,11:00 πμ, με ώρα  αποσφράγισης στις 11.15 (την 

ίδια μέρα).Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω προθεσμία, δε θα 

αξιολογούνται. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, η οποία έχει 

οριστεί για το σκοπό αυτό. 

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία.  
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4. ΓΕΝΙΚΑ 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις όπως έχουν 

τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών 

διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι 

γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.  

                 

 

                                            

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

  

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΑΡΒΕΛΗΣ  
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