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INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Α.Ε.» 
(Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.)                      
 
18ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 
Παλλήνη Αττικής 15351
Α.Φ.Μ. 090064864 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ        
Πληροφορίες: 213 2002479, - 425 
E mail: info@ifet.gr, papagiannakik@ifet.gr 

                 
                                                                                                     Παλλήνη,14/06/2021 

                                               Αρ. πρωτ: 16829            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε,
για την  επείγουσα προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)  για την 

καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, συνολικού 
προϋπολογισμού 4.716,80 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 6%, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής ανά 
είδος. 

Η Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε. έχοντας υπ’ όψιν: 
1. Το άρθρο πεντηκοστό όγδοο της από 20.03.2020 ΠΝΠ με τον τίτλο  
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»  (ΦΕΚ 
Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83).
2. Την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2267/2-4-2020 Δήλωση Αποδοχής Χρηματικής Δωρεάς 
ποσού 5.000,00 Ευρώ του Υπουργού Υγείας σε συνδυασμό με την από 1-4-2020 
επιστολή της δωρήτριας Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).  
3. Το άρθρο τρίτο της από 25.02.2020 ΠΝΠ με τον τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού διάδοσης κορωνοϊού»  (ΦΕΚ Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του 
Ν.  4693/2020 (ΦΕΚ Α’ 116) και παρατάθηκε με τα άρθρα 18 του Ν.4728/2020 (ΦΕΚ Α’ 
186), 26 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256) και 27 N.4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48). 
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4. Τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 32 παρ. 
2γ και 32Α. 
5. Την υπ’ αριθμόν 24/2020 «Κατευθυντήρια Οδηγία» της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
6. Την από 22.09.2020 απόφαση της 128ης Συνεδρίασης (Θέμα 1ο) του Κε.Σ.Υ.Πε. 
7. Την τηλεφωνική επικοινωνία της  ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε με το Γενικό Νοσοκομείο 
Καστοριάς.
8. Την απόφαση του Δ.Σ της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε, η οποία  ελήφθη κατά την 561η/11-6-2021 
συνεδρίασή του (Θέμα 2ο).
  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή  εγγράφων προσφορών για 
την επείγουσα προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για την καταπολέμηση 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 4.716,80 Ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α. 6%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής ανά είδος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 
κάτωθι πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

α/α Είδος 

Αιτούμενη

Ποσότητα 

(σε 
τεμάχια)

Εκτιμώμενη 
αξία ανά 
τεμάχιο 
χωρίς ΦΠΑ

Συνολική 
Εκτιμώμενη 
αξία χωρίς 
ΦΠΑ

Συνολική 
Εκτιμώμενη 
αξία με ΦΠΑ 
6%

1 

 

Μάσκα 
Αναπνευστικής 
Προστασίας 
τύπου FFP2

CPV 33157100-6

11.794
€0,20 € 2.358,80€ € 2.500,33

2

Αντισηπτικό 
χεριών 1/2 L

CPV 24455000-8

1.179 €2,00 € 2.358     € 2.499,48
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Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν -επί ποινή απαραδέκτου- τεχνική και 
οικονομική προσφορά για κάθε ένα από τα είδη τα οποία προσφέρουν. 

Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά και 
για μέρος των ειδών, αλλά ΜΟΝΟ για το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας 
αυτών.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει ανά είδος για το σύνολο της αιτούμενης 
ποσότητας κάθε είδους. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης 
επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι 
οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.  
Επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι φορείς δεσμεύονται για την παράδοση του 
συνόλου της ποσότητας των ειδών που θα τους κατακυρωθούν το αργότερο σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας. 
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τα ως άνω είδη ανέρχεται στο ποσό 
των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δεκαέξι Ευρώ και ογδόντα λεπτών(4.716,80 
€) πλέον ΦΠΑ 6 % ποσού διακοσίων ογδόντα τριών Ευρώ  (283,00€), ήτοι 
συνολικό τίμημα ποσού πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€).
Το ανωτέρω τίμημα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου οι οποίες 
βαρύνουν τον  Προμηθευτή, ήτοι :
α) 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. συν 3,6% χαρτόσημο επί του ποσού της κράτησης
β) 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ συν 3,6% χαρτόσημο επί του ποσού της κράτησης για ποσά 
άνω των 2.500,00 ευρώ πριν ΦΠΑ.

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
&  ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η έδρα της 
ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.:  
18ο  χλμ. 
Λεωφόρου 
Μαραθώνος, 
Παλλήνη 
Αττικής 

14.06.2021 18.06.2021 
και 
ώρα 13:00 μ.μ.

 Η έδρα της ΙΦΕΤ 
Μ.Α.Ε.:  18ο χλμ. 
Λεωφόρου 
Μαραθώνος, 
Παλλήνη 
Αττικής 

22.06.2021 
και 
ώρα 10:00 π.μ. 

ΑΔΑ: Ψ5Υ6469ΗΣΥ-Β7Σ



4

Προσφορές κατατίθενται έως την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία, σε  
σφραγισμένο φάκελο (είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική αποστολή) στην έδρα 
της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.:  18ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη Αττικής ( Γραμματεία 
Πρωτόκολλο). 
Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα. Οι 
προσφορές αποσφραγίζονται και αξιολογούνται από την Διαρκή Επιτροπή 
Αξιολόγησης διαγωνισμών που αφορούν σε προμήθειες για τον Covid-19 της 
Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε. 

2.- ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παράδοση των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η παραλαβή θα 
πραγματοποιηθεί από το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Λόγω του κατεπείγοντος, τα 
προσφερόμενα είδη πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, να είναι αμέσως 
διαθέσιμα, ώστε να μπορούν να παραδοθούν εντός της  ως άνω ημερομηνίας από την 
υπογραφή της σύμβασης.

3.- ΕΓΓΥΗΣΗ 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης ΔΕΝ απαιτείται. 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
1. Τα υλικά που παραδίδονται πρέπει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να 
βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
2. Ειδικότερα, τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
2.1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των φορέων για τη χρήση που 
προορίζονται.
2.2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο. 
2.3. Να έχουν κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξης.
2.4. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.
2.5. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο. Το προϊόν πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την 
ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα 
τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να 
αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που 
προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 
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2.6. Τα ζητούμενα μέσα ατομικής προστασίας υπάγονται στον Κανονισμό ΕΕ 2016/425.
3. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
3.1. Η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της δεν θα 
επιβαρύνεται με πρόσθετα υλικά που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.
3.2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου 
της, πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις στα Ελληνικά  ή Αγγλικά, με την 
επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών ή ειδικότερων ρυθμίσεων της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και 
της υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την 
οποία έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς αυτήν:
3.2.1.Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε 
χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και  
διεύθυνση του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
3.2.2.Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε 
θέση να αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της 
συσκευασίας.
3.2.3.Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, 
χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης. 
3.2.4.Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και  χειρισμού.
3.2.5.Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
1. Επιπλέον των παραπάνω γενικών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να 
ισχύουν:
2. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelflife) 
τουλάχιστον ενός (1) έτους.
3. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να 
ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.
4. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και 
ευανάγνωστο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία: α. η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ», β. η 
μέθοδος αποστείρωσης, γ. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, 
εκφραζόμενη σε έτος και μήνα, δ. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη 
χρήση.

1. Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP2
Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP2 χωρίς βαλβίδα. 
Να είναι αναδιπλούμενη προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών 
στο εσωτερικό της μάσκας. 
Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον 
χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ 
γυαλιά προστασίας). 
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Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο 
προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο 
κατασκευαστής. 
Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009.

2. Σκεύασμα για την αντισηψία χεριών χωρίς τη χρήση νερού (αντισηπτικά)
1. Υγρό ή γέλη
2. Να περιέχει ως δραστική ουσία την αιθυλική αλκοόλη τελική συγκέντρωση 
τουλάχιστον 70 % ν/ν ή την ισοπροπυλική αλκοόλη τελική συγκέντρωση 70-75% ν/ν 
(σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ και άλλων διεθνών οργανισμών).
3. Να επιτυγχάνει γρήγορη αντισηψία σε χρόνο 30΄΄- 1΄
4. Μπορεί να περιέχει και άλλα εγκεκριμένα δραστικά συστατικά για την αντισηψία 
χεριών (hydrogenperoxide, didecyldimethylammoniumchloride, iodine κα.)
5. Με ενυδατικούς παράγοντες (πχ γλυκερίνη).
6. Να έχει καλή συμβατότητα με το δέρμα και να μην προκαλεί ερεθισμούς στη 
συχνή χρήση του.
7. Να έχει ευρύ φάσμα δραστικότητας και να καταστρέφει βακτήρια ( και 
μυκοβακτηρίδιο TB), μύκητες, ιούς (HBV,HIV, συμπεριλαμβανομένου και των 
ελυτροφόρων) 
8. Να έχει άδεια παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος από τον ΕΟΦ( συμπ. και  
αυτών που υπόκεινται στα : άρθρο 5 του Ν. 4681/2020 και υπ. Αρ. 37212/23-03-2020 
απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ). Εναλλακτικά και με την ανωτέρω σύνθεση μπορούν 
να προταθούν προϊόντα που είναι εγκεκριμένα στην ΕΕ ως βιοκτόνα και προορίζονται 
για την αντισηψία χεριών ( Biocidal Product Regulation BPR EU 528/2012).

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5.1. Οι προσφορές θα κατατίθενται έως την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία 
(18.06.2021 και ώρα 13:00μ.μ.), σε σφραγισμένο φάκελο (είτε αυτοπροσώπως είτε με 
ταχυδρομική επιστολή) στην έδρα της ΙΦΕΤ ΜΑΕ 18ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος , 
Παλλήνη Αττικής ΤΚ 15351 (Γραμματεία- Πρωτόκολλο).
5.2. Στο σφραγισμένο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
5.2.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
5.2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την 
προμήθεια. 
5.2.3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης. 
5.2.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού. 
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5.2.5. Η πλήρης επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).  
5.2.6 Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία σε δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, ήτοι ένας 
φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά και ένας με την 
οικονομική προσφορά. Ειδικότερα: 
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά οι 
συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής:
5.3.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μέχρι και 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 
5.3.1.1.   δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 -παράγραφοι (1) και 
(2)- του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί 
φορείς αποκλείονται από την διαδικασία συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, 
5.3.1.2.πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με 
την παρ. 1α και 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016. 
5.3.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας   
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας των οποίων 

οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 
διαγωνισμού. 

 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 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 διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη 
τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 Δεσμεύεται για την παράδοση των προς προμήθεια ειδών εντός δέκα  ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης.

5.3.3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, του προσφέροντος ότι : 
 α) το προς προμήθεια είδος αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του προσφέροντος και έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία του 
προς προμήθεια είδους στην Ελλάδα και 
 β) η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται 
στο ως άνω υπό στοιχεία «4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» της 
παρούσας, και ότι με αυτήν προσκομίζονται και όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις 
Τεχνικές προδιαγραφές.

5.4. Ο πίνακας οικονομικής προσφοράς πρέπει να έχει την κάτωθι μορφή:

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

α
/
α 

Είδος
Προσφερόμενη
Ποσότητα
(σε τεμάχια)

Τιμή μονάδας 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική τιμή 
(χωρίς ΦΠΑ)

Συνολική αξία 
με ΦΠΑ 6%

1 

 

Μάσκα Αναπνευστικής 
Προστασίας τύπου 
FFP2

11.794

2 Αντισηπτικό χεριών 
1/2 L

1.179

6. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Κατά  την ημέρα  υπογραφής της σύμβασης ο  ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
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6.1.Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, απόσπασμα του 
σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την υποβολή του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 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 αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 
άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 
1 του άρθρου 73. 
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 
τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε 
βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν 
λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 
τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 
Διευκρινίζεται ότι το απόσπασµα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού 
προσώπου, αφορά: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης 
της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο.
6.2. Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
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του, ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του. Πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
6.3. Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2 του άρθρου 75, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α’, με το οποίο να πιστοποιούνται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται και στα άρθρα 
76, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου και 77, 
περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά περίπτωση. 
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες 
αρχές απαιτούν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
αρχή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
6.4. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των 
ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης.  

Συγκεκριμένα: 
Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή Ι.Κ.Ε

• Σύσταση της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων (όπως ΦΕΚ ή 
Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) 
• Εκπροσώπηση της εταιρίας (όπως ΦΕΚ ή Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) 
• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. 
Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε ή Ε.Ε): 
• Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού 
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του 
τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας. 
• Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή
 
Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με 
αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται 
από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται 
η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών 
και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που 
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ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν 
εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν 
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό 
όρο.  
Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. Γενικά τονίζεται ότι ως προς 
τις ημερομηνίες έκδοσης των ως άνω αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α).

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει και στις 
τυχόν ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

             Ιωάννης Σωτηρίου
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