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                                                                                                              ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών 

ουσιών με εμβάπτιση ούρων (drug test σε μορφή κασέτας) μετά των ισόποσων τεμαχίων 

ουροσυλλεκτών, για την κάλυψη των αναγκών των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ 

σε όλη την επικράτεια για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τεμάχιο. 

 

Ο ετήσιος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως τις 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.  

 

 

                       

                                                                                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ. : K.Y/2017/ 705 

                                                                                                                          Α/Α: Π3/ 2017     

                                                                                                          

                                                                                                         Αθήνα, 15 Ιουνίου 2017 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :  

 

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K  116 36, Μετς  

Τηλ. : 210 9241993-6 

Fax :  210 9241986 

Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών 210.9241993-6 εσωτ.202-203  

 

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη την κείμενη 

νομοθεσία και ιδιαίτερα τις διατάξεις που αφορούν: 

 

1. Το ΚΕΘΕΑ:  α) άρθρο 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, 

προστασία των νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως ισχύει σήμερα με 

το άρθρο 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», β) υπ’ 

αριθ. Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-11-1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

την απόφαση του ιδίου Υπουργού υπ’ αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-2-1994), όπως αυτές 

κωδικοποιημένες ισχύουν με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007 

2. Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών 

Θεμάτων» 

3. Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄178/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες Διατάξεις 

4. Ν.2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178/8-9-1997) «Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το Στάδιο που 

Προηγείται της Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010) και 

ισχύει σήμερα 

5. Οδηγία 98/79/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  της 27ης 
Οκτωβρίου 1998 για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in 
vitro. 
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6. Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 και τον 

κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007  

7. Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την  ανάπτυξη 

βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 

Α΄202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου γα την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 

του Κ.Π.∆.) 

8. Ν.  3316/2005, «Ανάθεση, εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

9. Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»  

10. Ν.3548/2007(ΦΕΚ68Α’ / 20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

11. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις   

12. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

13. Την Απόφαση της 18ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ την 26.05.2017  για την προμήθεια  

«Συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών με εμβάπτιση ούρων (DRUG TEST) για την κάλυψη των 

αναγκών των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος» 

 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί 

  

 

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση 

ούρων (drug test σε μορφή κασέτας) μετά των ισόποσων τεμαχίων ουροσυλλεκτών, για την κάλυψη 

των αναγκών των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα έτος, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά 

τεμάχιο. Ετήσιος προϋπολογισμός 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%  όπως αναφέρεται αναλυτικά στους 

παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ,Ζ  που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι : 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τεχνική Περιγραφή Συσκευών Ανίχνευσης. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Αναλυτική κατάσταση με τις ανάγκες ανά Θεραπευτικό Πρόγραμμα. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αναλυτική κατάσταση διευθύνσεων τιμολόγησης. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Υπόδειγμα Σύμβασης 

 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 2545 του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ΚΕΘΕΑ 

για τα έτη 2017-2018. 

 

CPV :38544000-0 

ΚΑΕ: 64.91 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : Ω4Ρ9ΟΡ9Υ-ΕΕΧ  

 

 

 Η ετήσια εκτιμώμενη ποσότητα ανέρχεται στα 10.472 τεμάχια συσκευών ανίχνευσης 

ναρκωτικών ουσιών 11 παραμέτρων μετά των ισόποσων τεμαχίων ουροσυλλεκτών. Η 

αναφερόμενη ποσότητα είναι ενδεικτική και παρατίθεται ώστε να καταστεί δυνατή η 

αξιολόγηση των προσφορών. 

  Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης της ποσότητας έως 30% κατά την 
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υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά ανά τρίμηνο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ και 

τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 

Άρθρο 1 : Δημοσιότητα  

 

Οι όροι συμμετοχής συντάχθηκαν σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και δημοσιεύθηκαν στην 

ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr) , τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 

Άρθρο 2 : Παραλαβή Διακήρυξης & Αίτηση - Παροχή Διευκρινίσεων   

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24 Αθήνα όσο 

διάστημα  διαρκεί  το  δικαίωμα  υποβολής  προσφορών  και  να  παραλαμβάνει  το πλήρες κείμενο 

των όρων συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) κατά τη διάρκεια των 

εργάσιμων ημερών και κατά τις ώρες 09:00-16:00 , είτε ηλεκτρονικά (δωρεάν) μέσω του site του 

ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr όπου είναι αναρτημένοι οι όροι συμμετοχής. 

 

Οι παραλήπτες, θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 

(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν 

ηλεκτρονικά στο  promitheies@kethea.gr, έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεσή του πλήρη 

κατάλογο όσων παρέλαβαν τους όρους συμμετοχής, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 

αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις.   

Άρθρο 3: Ημερομηνία – Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού  

Ο παρών Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  29 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., στο 

κτίριο του ΚΕΘΕΑ, που βρίσκεται στην οδό Σορβόλου 24, Αθήνα. 

Η διεξαγωγή του Δ ιαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται η «Επιτροπή». 

 

 

Άρθρο 4 : Κατάθεση Προσφορών  

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο  

στο Πρωτόκολλο των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24 στην Αθήνα, το 

αργότερο μέχρι τη 13.00 μμ. της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού οπότε θα γίνει και η 

αποσφράγισή τους από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, παρουσία των 

συμμετεχόντων.   

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές, με 

συνέπεια τον  αποκλεισμό  του  διαγωνιζόμενου,  ακόμα  και  αν  συντρέχουν  λόγοι ανωτέρας βίας για 

την καθυστέρηση. 

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.  

 

 

Άρθρο 5 : Ισχύς προσφορών  

 

1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν 

ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Προσφορά 

που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

http://www.kethea.gr/
mailto:promitheies@kethea.gr
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2. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να απευθύνει αίτημα πριν τη λήξη ισχύος της προς τους συμμετέχοντες 

διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τους παρόντες όρους. Οι 

συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Αν δεν 

απαντήσουν, θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον στον 

Διαγωνισμό.  

3. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψήφιους Αναδόχους το 

ΚΕΘΕΑ δύναται με απόφασή του να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια 

κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

 

Άρθρο 6 : Περιεχόμενο  προσφορών 

 

1. Οι   προσφορές   συντάσσονται   σύμφωνα   με   τους   παρόντες όρους  συμμετοχής  και 

κατατίθενται απαραιτήτως εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται  τρεις (3) 

επιμέρους και ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής:  

 

Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο 

οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά 

απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο οποίος περιέχει 

τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την 

παρούσα διακήρυξη  

Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο οποίος 

περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά 

απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

Δ. «ΔΕΙΓΜΑ», Κρίνεται απαραίτητη επί ποινή απόρριψης, η προσκόμιση  δύο (2) συσκευών 

ανίχνευσης  συνολικά, του προσφερόμενου ή παρόμοιου είδους εφόσον το προσφερόμενο 

δεν είναι διαθέσιμο και θα πρέπει να κατασκευαστεί (εσωκλείοντας επεξηγηματική 

επιστολή με τις διαφορές που πιθανώς υπάρχουν), σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

 

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :  

 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. 

 Ο πλήρης τίτλος του Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον Διαγωνισμό.  

 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, fax, 

mail). 

 

2. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων του Διαγωνισμού. Όλες οι σελίδες πρέπει να είναι αριθμημένες και δεν 

πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα, η δε Ε π ι τ ρ ο π ή  πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 
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διόρθωση και να μονογράψει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.   

 

3. Η  υποβολή  προσφοράς αποτελεί  τεκμήριο  ότι  ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των 

όρων συμμετοχής και των λοιπών παραρτημάτων του Διαγωνισμού και γνωρίζει και αποδέχεται 

πλήρως τις απαιτήσεις της προμήθειας.  

 

4. Προσφορές, που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης  ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους του 

παρόντος Διαγωνισμού  επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές των οποίων οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις 

κατά την κρίση της Επιτροπής. 

 

5. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος μόνο της ζητούμενης 

προμήθειας ανά είδος δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

6. Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον 

προσφέροντα. 

 

 

Άρθρο 7 : Δικαίωμα Συμμετοχής  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που πληρούν τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται  

στους παρόντες όρους . 

 

 

Άρθρο 8 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Συνοπτικό Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή 

απορρίψεως να προσκομίσουν στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής»,  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπου μεταξύ άλλων 

ζητούνται πληροφορίες (σύμφωνα με την αντίστοιχη αρίθμηση του πρότυπου εντύπου του 

ΤΕΥΔ) σχετικά με: 

ΙΙ.Α.  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

ΙΙ.Β.  Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

ΙΙΙ.Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (π.χ συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων) 

ΙΙΙ.Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

ΙΙΙ.Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα (π.χ αθέτηση υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, κατάσταση πτώχευσης, διαδικασία εξυγίανσης, ειδική εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, σύναψη συμφωνιών με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού). 

ΙV. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα (π.χ εγγραφή σε σχετικά 

επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα). 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο το ΤΕΥΔ υποβάλλουν: 

 

α)  Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
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β)  Όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε όποιος ή όποιοι ορίζονται από το καταστατικό ή σχετική 

απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας, τα οποία πρέπει να συνυποβάλλονται. 

γ)  Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 

 

2. Τα  κατά  περίπτωση  αναγκαία  έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης (πρωτότυπα ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα), όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας, από τα οποία να προκύπτει : 

 

 η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 

 τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

 

Σε περίπτωση που :  

 

α)  η προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, 

προσκομίζεται αναγκαία εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα. 

β) η κατάθεση ή / και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το 

νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, προσκομίζεται η κατά νόμο  αναγκαία  

εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή / και τον παριστάμενο. 

 

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του 

συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου. 

Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων 

αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των 

διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. 

  

 

Άρθρο 9 : Τεχνική Προσφορά  

 

Η Τεχνική Προσφορά θα συνταχθεί βάσει της αναλυτικής περιγραφής του Παραρτήματος Α- ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (DRUG ΤΕST)-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

και θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 

1. Πλήρη περιγραφή της προσφερόμενης συσκευής ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με την 

ακριβή της εμπορική ονομασία, τον τύπο, τον κωδικό της και τον τρόπο χρήσης της.  

2. Κατάθεση εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, των συμπληρωμένων Πινάκων Α, Β 

και Γ του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, με υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του 

υποψήφιου αναδόχου. 

3. Κατάθεση της επίσημης τεχνικής περιγραφής και των οδηγιών χρήσεως για την 
προσφερόμενη συσκευή ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, και αντίστοιχα τις επίσημα 
μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.  

 

4. Επιστολή δήλωσης έγκρισης από τον κατασκευαστικό οίκο, για τις μεταφρασμένες στην 

ελληνική γλώσσα οδηγίες χρήσεως-τεχνική περιγραφή που έχει καταθέσει ο προσφέρων 

σχετικά με την προσφερόμενη συσκευή ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών. 

 
5. Αναλυτική αναφορά των ορίων ευαισθησίας ανά ανιχνευόμενη ουσία (cut-off ng/ml) της 

προσφερόμενης συσκευής ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με τον Πίνακα Γ’ του 

Πίνακα Συμμόρφωσης. 

 
6. Κατάθεση (επίσημα μεταφρασμένου στην ελληνική) εγγράφου πιστοποίησης για τη διανομή 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004. 

 
7. Κατάθεση επίσημα μεταφρασμένου πιστοποιητικού ποιότητας ISO 13485:2012 για τον 

κατασκευαστικό οίκο της προσφερόμενης συσκευής ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών. 
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8. Κατάθεση επίσημα μεταφρασμένου πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001:2008 για τον 

υποψήφιο ανάδοχο. 

 
9. Επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική, κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης CE της 

κατασκευάστριας εταιρίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/79/EC για την 

προσφερόμενη συσκευή ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών. 

 

Η Τεχνική Προσφορά δεν επιτρέπεται να περιέχει οικονομικά στοιχεία και όρους που υποδηλώνουν 

την τιμή. 

 

 

 

Άρθρο 10 : Οικονομική Προσφορά - Τιμή Προσφοράς  

 

1. Κατάθεση εντός του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β-ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συμπληρωμένου, με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου 

εκπροσώπου του υποψήφιου αναδόχου. 

 

2. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου θα είναι σε ευρώ και 

δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα 

ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της Σύμβασης. Η τιμή μονάδος 

αναγράφεται στην Οικονομική Προσφορά αριθμητικά. Η συμπλήρωση του εντύπου της 

Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B) θα αφορά μόνο αριθμητικές τιμές και δεν επιτρέπεται 

η αναγραφή όρων, σχολίων κ.λπ.   

 

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται 

πάσης φύσεως φόροι (φόρος εισοδήματος άρθρο 64 Ν.4172/2013), ΦΠΑ 24%, κρατήσεις υπέρ 

τρίτων (παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3 Ν.3580/2007, κράτηση 

0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ), καθώς και οι νόμιμες εισφορές προς τρίτους όπως αυτές 

προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, δαπάνες για αγορά υλικών, ειδών,  επιβαρύνσεις, 

δαπάνες μεταφοράς και παράδοσης των ειδών στα κτίρια που στεγάζονται και λειτουργούν οι 

υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ -όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Γ-, έξοδα Αναδόχου και κάθε είδους 

δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της 

προμήθειας που αναλαμβάνει, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική περιγραφή και 

στους παρόντες όρους συμμετοχής.   

 

4. Εάν στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές, η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα  να εξετάσει τις λεπτομέρειες των προσφορών πριν αποφασισθεί η κατακύρωση του 

Διαγωνισμού. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να 

παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις. 

 

 

Άρθρο 11 : Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών  

 

Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής ανά τεμάχιο,  με την προϋπόθεση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

 

Εφόσον κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία 

αυτών των οικονομικών φορέων. 
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Άρθρο 12: Διαδικασία παραλαβής - Αποσφράγισης προσφορών  

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τους όρους συμμετοχής. Οι δικαιούμενοι 

μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και να λαμβάνουν γνώση 

των συμμετεχόντων, καθώς και των κατατιθέμενων δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών η Επιτροπή ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγησή τους δεν είναι 

υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων προς τους όρους της παρούσας αλλά 

σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής 

που έχουν υποβληθεί καθώς και το περιεχόμενο των Τεχνικών Προσφορών προκειμένου να 

διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε 

σχετικό  Πρακτικό της. Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η 

αξιολόγηση των  προσφορών δύναται να  πραγματοποιείται σε μία φάση, που περιλαμβάνει όλα τα 

παρακάτω επιμέρους στάδια, ήτοι: (Παραλαβή φακέλων, Αποσφράγιση προσφορών, Έλεγχο  

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, Άνοιγμα και αξιολόγηση Οικονομικής 

Προσφοράς, Επιλογή πιθανού Αναδόχου).   

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στο αρμόδιο 

όργανο του ΚΕΘΕΑ το/α πρακτικό/ά της, για την έγκριση της διαδικασίας.  

 

Οι Οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έγκριση της διαδικασίας ελέγχου 

δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ. Οι φάκελοι των 

Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

  

Ο φάκελος των Οικονομικών προσφορών των εταιριών των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές, θα αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών 

και της Τεχνικής Προσφοράς,  στον χρόνο και χώρο που θα ορίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης και θα  

τους γνωστοποιηθεί εγγράφως με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με FAX ή έγγραφο ή 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού  θα ελέγξει το 

περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των όρων συμμετοχής και θα καταχωρήσει σε σχετικό πρακτικό της, 

τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες αναλύοντας για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς 

λόγους απόρριψης. Εν συνεχεία θα προχωρήσει στην κατάταξη των οικονομικών Προσφορών βάσει 

της προσφερόμενης τιμής και θα καταχωρήσει τα αποτελέσματα στο πρακτικό, με το οποίο θα 

εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ την επιλογή υποψηφίου Αναδόχου με τη χαμηλότερη 

τιμή, από αυτούς των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους παρόντες όρους  

και την κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν. 

 

 

Άρθρο 13 : Απόρριψη προσφορών   

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία : 

 

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις 

ή/και δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση, κατά την κρίση της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.  

 

2. Αποτελεί αντιπροσφορά, εναλλακτική ή προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας, ή 

τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 
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3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας. 

 

4. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε 

σημείο της Τεχνικής Προσφοράς. 

 

5. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 180 ημερών από την επόμενη της ημέρας 

διεξαγωγής του  Διαγωνισμού. 

 

6. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις 

από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρόντων όρων συμμετοχής. 

 

7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

 

8. Δεν φέρει όπου ορίζεται την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

 

9. Δεν περιέχει τα ζητούμενα δείγματα. 

 

 

 Άρθρο 14 : Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

 

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών , ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά  εντός δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών: 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο) από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο  73 

παράγραφος 1 του Ν.4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 

2. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο 

(πρωτότυπη ή ευκρινές φωτοαντίγραφο).  

 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο), από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο), από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του  Διαγωνισμού. 

 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι δεν τελεί υπό α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) 

ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για κάθε προσφέροντα που 
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συμμετέχει στην ένωση. 

 

Σε περίπτωση Ενώσεων/Κοινοπραξιών πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά για κάθε 

Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται πράξη του 

αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από την οποία να προκύπτει η 

έγκρισή του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία και στον Διαγωνισμό. 

 

Επίσης να συμπεριλαμβάνεται Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

−  να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 

−  να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της προμήθειας που 

αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

 −  να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

−  να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στον Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 

μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία 

θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

 

Άρθρο 15:   Κατακύρωση αποτελέσματος Διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης.  

 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών , τα 

οποία μονογράφονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την 

πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού υποβάλει τον τελικό Πίνακα, μαζί με τα 

Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του Διαγωνισμού, στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού,  

η οποία τα διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να εκδώσει τη 

σχετική απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και επιλογής του Αναδόχου. 

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 

103 του Ν.4412/2016. 

 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη  

σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της Προσφοράς 

του Αναδόχου με τα οποία συμμετείχε αυτός στον Διαγωνισμό και η οποία Προσφορά έγινε αποδεκτή 

με την κατακύρωση του Διαγωνισμού σε αυτόν. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους 

υποψηφίους αναδόχους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, Όροι Συμμετοχής και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

 

Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης 

προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της 
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συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της 

παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο 

διάστημα για την υπογραφή της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 παρ.5 του Ν.4412/2016. 

 

Σε αυτήν την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο 

κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε βάρος του έκπτωτου και θα 

αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

Άρθρο  17:  Εγγυητική καλής εκτέλεσης 

 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας της σύμβασης 

χωρίς Φ.Π.Α και έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής (ποσοτικής και 

ποιοτικής) παραλαβής κατά δύο (2) μήνες από τον συνολικό συμβατικό χρόνο. Η Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ’ ονόματι της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή 

της Σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική 

και ποιοτική) παραλαβή της Προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής ΚΕΘΕΑ η οποία θα 

πραγματοποιηθεί έως και δύο (2) μήνες από τη λήξη της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση 

τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.  

 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 

2513/1997 και έχουν , σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα, ή επίσης από 

το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Η  εγγύηση Καλής εκτέλεσης  πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος  Ε’. 

 

 

Άρθρο 18  : Υποχρεώσεις – Ευθύνες  Αναδόχου  

 

1.   Ο προμηθευτής οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο και λοιπούς φορείς 

ή/και αρχές.  

2.   Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση του ΚΕΘΕΑ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το ΚΕΘΕΑ έχει 

δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 

 

 

Άρθρο 19 : Παράδοση ειδών  – Τμηματική & Οριστική παραλαβή – Πρωτόκολλα παραλαβής  

 

1. Η παράδοση των συσκευών ανίχνευσης μετά των ουροσυλλεκτών τους, θα γίνεται τµηµατικά 

σύμφωνα με τις ανάγκες (βλ.πίνακα αποδεκτών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: Αναλυτική κατάσταση 

θεραπευτικών προγραμμάτων ΚΕΘΕΑ). Οι παραγγελίες των Θεραπευτικών Προγραμμάτων θα 

διαβιβάζονται στον προμηθευτή σε τριμηνιαία βάση με σχετικό δελτίο παραγγελίας, από τα 

αντίστοιχα θεραπευτικά προγράμματα.  
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2. Οι ζητούμενες συσκευές ανίχνευσης πρέπει να παραδίδονται το αργότερο µέσα σε τριάντα  (30) 

ημερολογιακές ηµέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας προς τον προµηθευτή. Η 

παράδοσή τους θα γίνεται στη μονάδα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Θεραπευτικό 

Πρόγραμμα, µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή. Tο ΚΕΘΕΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη 

και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά τη μεταφορά 

των ειδών. 'Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, 

μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

3. Προϋπόθεση για την παραλαβή των προϊόντων είναι η διαπίστωση  της  καλής τους  κατάστασης  

και  της  συµφωνίας  των  τεχνικών  τους  χαρακτηριστικών  προς  τις τεχνικές  προδιαγραφές  

της  παρούσας  και τους  όρους  της  σύµβασης. 

4. Σε  αντικειµενικά  δικαιολογηµένες  περιπτώσεις,  ο  συµβατικός  χρόνος  παράδοσης  των 

συσκευών ανίχνευσης µπορεί να παρατείνεται κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ προμηθευτή 

και ΚΕΘΕΑ. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η 

παράδοση,  κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου.   

5. Σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016 αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί 

μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209-Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το ΚΕΘΕΑ  για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει τα προϊόντα, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

7.    Η Τμηματική Παραλαβή των ειδών θα γίνεται από το τοπικά αρμόδιο μέλος της επιτροπής 

παραλαβής του ΚΕΘΕΑ, το οποίο θα ελέγχει μακροσκοπικά την ποιότητα της παραδοτέας 

ποσότητας και θα υπογράφει το σχετικό φορολογικό παραστατικό.  

8. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιµολόγια πώλησης, 

τους κωδικούς αριθµούς και την περιγραφή των προϊόντων, όπως αυτοί φαίνονται στη σύµβαση. 

9. Η Οριστική Παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την  αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του 

ΚΕΘΕΑ που θα συσταθεί µε απόφαση του αρμόδιου οργάνου με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού 

παραλαβής, το αργότερο 30 ημέρες από την έγγραφη βεβαιωμένη περάτωση της παράδοσης 

όλων των συμβατικών ποσοτήτων που υποχρεούται να συντάξει και να παραδώσει ο Ανάδοχος. 

10. Η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωµα  να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο όλων των 

παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή τους, όσο και κατά την περίοδο 

χρήσεως. Σε περίπτωση που απορριφθεί από την  Επιτροπή Παραλαβής οριστικά ολόκληρη η 

συµβατική ποσότητα ή µέρος αυτής, ο προµηθευτής είναι  υποχρεωµένος µέσα σε προθεσµία 

τριάντα (30) ηµερών, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε µε άλλη, που καλύπτει 

τους όρους της σύµβασης. Εάν τελικά ο προµηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών 

που απορρίφθηκαν µέσα στην  προθεσµία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.  

11. Σε περίπτωση που κατά τη χρήση των συσκευών ανίχνευσης παρουσιαστεί επανειλημμένα  

αναξιοπιστία των αποτελεσµάτων, τότε το ΚΕΘΕΑ δύναται αυτοδίκαια να προχωρήσει σε αλλαγή 

προµηθευτή. 

 

 

Άρθρο 20 :  Τρόπος πληρωμής  

 

1. Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος θα εκδίδει ξεχωριστά τιμολόγια ανά παραγγελία, στα 

στοιχεία του κάθε θεραπευτικού προγράμματος του ΚΕΘΕΑ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Λογιστήρια 

ΚΕΘΕΑ), ύψους ανάλογου με το προσφερόμενο είδος, τα οποία θα στέλνει ταχυδρομικά στα 

αντίστοιχα Προγράμματα ΚΕΘΕΑ.  

 

2. Θα καταθέτει αποδεικτικό  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  κ α ι  α σ φ α λ ισ τ ι κ ή ς  ενημερότητας για την 

εξόφληση (ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο),  που  να  ισχύει  κατά  το  χρόνο  της 

πληρωμής. 

 

3. Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης του δικαιούχου, εντός 
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εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή τους. 

 

Άρθρο 21 : Ματαίωση Διαγωνισμού 

 

Το ΚΕΘΕΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί 

το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη 

των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης του Διαγωνισμού, χωρίς οι συμμετέχοντες να 

έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 

 

Άρθρο 22 : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία  

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Ανάδοχος και το ΚΕΘΕΑ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης. 

 

Επί   διαφωνίας,   κάθε   διαφορά   θα   λύεται   από   τα   Ελληνικά   Δικαστήρια   και συγκεκριμένα  τα  

Δικαστήρια  Αθηνών,  εφαρμοστέο  δε  δίκαιο  είναι  πάντοτε  το Ελληνικό. 

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών 

του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

Βασίλειος Γκιτάκος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ :   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  (DRUG 

ΤΕST)- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

 

Οι υπό προμήθεια συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών σε μορφή κασέτας θα πρέπει να 

αποτελούν μεθόδους ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών στα ανθρώπινα ούρα.  

 

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για: 

 

Συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων (drug test σε μορφή κασέτας) 

11 παραμέτρων μετά των ισόποσων τεμαχίων ουροσυλλεκτών, για την κάλυψη των αναγκών 

των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα έτος, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή. 

 

 Η συσκευή ανίχνευσης των ναρκωτικών ουσιών θα πρέπει να είναι τελευταίας γενεάς, υψηλής 

ευαισθησίας και ειδικότητας, αποδεδειγµένα µε αναφορές στα prospectus της 

κατασκευάστριας εταιρείας. 

 Στις τεχνικές προσφορές, θα πρέπει να κατατεθούν εγχειρίδια (prospectus) στην Ελληνική 

γλώσσα εγκεκριμένα  από τον οίκο κατασκευής, όπου θα αναφέρεται µε σαφήνεια η σύνθεση, 

το περιεχόµενο, η µεθοδολογία, τα cut-offs για την προσφερόμενη συσκευή ανίχνευσης 

ναρκωτικών ουσιών. 

 Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ηµεροµηνία παράδοσής 

τους να µην έχει παρέλθει το 1/3 της συνολικής διάρκειας ζωής τους. Σε περίπτωση που θα 

παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του και ενώ έχουν τηρηθεί οι 

προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, υποχρεούται ο 

προµηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας. 

 

Δείγμα 

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να καταθέσουν στο ΚΕΘΕΑ, υπόψη της 

αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, δύο (2) τουλάχιστον δείγματα για 

το προσφερόμενο προϊόν, ήτοι 2 συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων (drug 

test σε μορφή κασέτας). Το δείγμα θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) τη συσκευή ανίχνευσης, β) τις 

οδηγίες χρήσης με επίσημη και εγκεκριμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και γ) αναλυτική 

τεχνική περιγραφή του προϊόντος με επίσημη και εγκεκριμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα . 

 

 

 

 

Ναρκωτικές Ουσίες 

Οι συσκευές ανίχνευσης θα πρέπει υποχρεωτικά, επί ποινή απορρίψεως, να ανιχνεύουν στα ούρα  

τουλάχιστον τις ακόλουθες 11 παραμέτρους με το μίνιμουμ των ορίων ευαισθησίας ανά ανιχνευόμενη 

ουσία (cut-off ng/ml) ως ορίζονται στον κάτωθι πίνακα: 
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AMP  ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ  1000 ng/nl 

BAR  ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ     300 ng/nl 

BZO  ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΗ 300ng/nl 

COC  ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΚΟΚΑΙΝΗΣ 300 ng/nl 

MET  ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝH 1000  ng/nl 

OPI / MOR ΟΠΙΟΥΧΑ / ΜΟΡΦΙΝΗ 300  ng/nl 

MTD  ΜΕΘΑΔΟΝΗ 300  ng/nl 

THC  ΚΑΝΝΑΒΗ 50  ng/nl 

TCA  ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ 1000  ng/nl 

MDMA ΜΕΘΥΛΕΝΕΔΙΟΞΥΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ 500  
NG/NL 

BUP ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ  10  NG/NL 
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ΠΙΝΑΚEΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με τη σειρά, την τάξη και την 

αρίθμηση που εμφανίζονται. 

 

 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / 

ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση ή 

επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής εάν δεν συμπληρώνεται 

και η σελίδα παραπομπής στα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί. 

 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου 

τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.  

 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει 

να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, 

κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που 

τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 

στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

 

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, 

τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

 

 

α/α ΠΙΝΑΚΑΣ Α’- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Απάντ

ηση 

ΝΑΙ / 

ΟΧΙ 

Παραπομπή  

Σελ. 

 

Παρατηρήσεις 

1 
Συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων σε μορφή 

κασέτας, 11 παραμέτρων. 
  

 

2 
Ακριβής εμπορική ονομασία, τύπος και κωδικός προσφερόμενων συσκευών 

ανίχνευσης. 
  

 

3 
Οδηγίες χρήσης-τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου προϊόντος και στα 

ελληνικά, εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή. 
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4 

Επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, δήλωση έγκρισης από τον 

κατασκευαστή, των κατατιθέμενων μεταφρασμένων στην ελληνική γλώσσα 

οδηγιών χρήσεως-τεχνικής περιγραφής των προσφερόμενων συσκευών 

ανίχνευσης 

  

 

5 
Αναφορά ευαισθησίας (cut-off) ανά ουσία για όλες τις ουσίες, για την 

προσφερόμενη συσκευή ανίχνευσης. 
  

 

6 

Κατάθεση (επίσημα μεταφρασμένου) εγγράφου πιστοποίησης για τη διανομή 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει της Υπουργικής Απόφασης 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004. 

  

 

7 

Κατάθεση επίσημα μεταφρασμένου πιστοποιητικού ποιότητας ISO 13485:2012 για 

τον κατασκευαστικό οίκο της προσφερόμενης  συσκευής ανίχνευσης ναρκωτικών 

ουσιών. 

  

 

8 
Κατάθεση επίσημα μεταφρασμένου πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001:2008 για 

τον υποψήφιο ανάδοχο. 
  

 

9 

Επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική, κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης CE της 

κατασκευάστριας εταιρίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/79/EC για την 

προσφερόμενη συσκευή ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών. 

  

 

α/α ΠΙΝΑΚΑΣ Β’- ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΥΠΕΛΑΚΙ 
ΝΑΙ / 

ΟΧΙ 

Παραπομπή  

Σελ. 

 

Παρατηρήσεις 

1 

Αποστειρωμένος ουροσυλλέκτης μιας χρήσης για ανάλυση-καλλιέργεια ούρων 

από πολυπροπυλένιο χωρητικότητας 100ml με βιδωτό καπάκι. Δεν απαιτείται να 

είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας με την προσφερόμενη συσκευή 

ανίχνευσης. 

  

 

2 Ακριβής εμπορική ονομασία προσφερόμενου ουροσυλλέκτη.       -  

 

3 Αεροστεγώς συσκευασμένος.   
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Ο  Προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 

Η προσφορά ισχύει για 180 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

 

α/α ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’- Ευαισθησία ανά ουσία ( cut-off ng / ml) 

Ζητούμενη 

ευαισθησία 

τουλάχιστον 

από… ng/ml 

Προσφερόμενη 

ευαισθησία από 

…ng/ml 

 

Παραπομπή  

Σελ. 

1 AMP  Αμφεταμίνη 1000 ng/ml  

 

2 BAR     Βαρβιτουρικά 300 ng/ml  

 

3 BZO     Βενζοδιαζεπίνη 300 ng/ml  

 

4 COC   Μεταβολίτες Κοκαϊνης 300 ng/ml  

 

5 ΜΕΤ   Μεθαμφεταμίνη 1000 ng/ml  

 

6 OPI / MOR  Οπιούχα / Μορφίνη 300 ng/ml  

 

7 MTD    Μεθαδόνη 300 ng/ml  

 

8 THC    Κάναβη 50 ng/ml  

 

9 TCA  Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά 1000 ng/ml  

 

10 MDMA ΜΕΘΥΛΕΝΕΔΙΟΞΥΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ 500 ng/ml  

 

11 ΒUP   Βουπρενορφίνη 10 ng/ml  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’:    ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων (drug test σε 

μορφή κασέτας) 11 παραμέτρων μετά των ισόποσων τεμαχίων 

ουροσυλλεκτών. 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΜΧ. 

(συσκευής μετά του  

ουροσυλλέκτη) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΧ. 

(συσκευών και 

ουροσυλλεκτών) 

 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

 

……….…………ευρώ ……….…………ευρώ 

 

ΦΠΑ (24%) 

 

……….…………ευρώ ……….…………ευρώ 

 

Τιμή συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων 

και κρατήσεων, καθώς και πάσης φύσεως εξόδων 

του Αναδόχου. 

……….…………ευρώ ……….…………ευρώ 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ : 

…..……………………………………………………………………...…………………………………………

…………………………………………………………………………...……………………………………… 

 

Ο  Προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 

Η προσφορά ισχύει για 180 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' Αναλυτική κατάσταση με τις εκτιμώμενες ανάγκες ανά Θεραπευτικό 
Πρόγραμμα 

 
 
 

 

 Θεραπευτικό Πρόγραμμα 
Συνολική 
ποσότητα 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 150 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ 1125 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 630 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 38 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 525 

ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 113 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 1125 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 495 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 525 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 2085 

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1125 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 188 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 1463 

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ 135 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 750 

    

    

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                10.472 τμχ 



 

21 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’:   ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΘΕΑ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝ

Ο 
FAX ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ε-MAIL ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΚΕΘΕΑ 

ΔΙΑΒΑΣΗ 

Ιθάκης 42  112 51 

Αθήνα 

210 

8660087 

210 

8657826 

 Λεοντόπουλος 

Δημήτριος accounting@kethea-

diavasi.gr 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ 

Δροσοπούλου 41-

43 και Τήνου 112 

55 Κυψέλη 

210 

3847700 

210 

3300058 

210 

3303903 

Αθανασιά Έφη 
accounting@kethea-

endrasi.gr 

 

ΚΕΘΕΑ 

ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

Κουμουνδούρου 

28 104 37 Αθήνα 

210 

5200800 

210 

3821007 

210 

3821051 

Καραπάνου Μαρία 

Γρετσίστας Βασίλης  

accounting2@kethea-

exelixis.gr 

accounting@kethea-

exelixis.gr 

ΚΕΘΕΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Βαλτετσίου 37, 

106 81 Αθήνα 

210 

3300751 

210 

3300779 

22940 

78323 

210 

3300759 

 

Χάρμπας Γιώργος 

Τραϊφόρος Κώστας 
accounting@kethea-

parembasi.gr 

 

ΚΕΘΕΑ 

ΝΟΣΤΟΣ-

ΕΞΑΝΤΑΣ 

Ευπλοίας 32 185 

37 Πειραιάς  

210 

4227942 

210 

4227940 

210 

4131005 

Κίτσος Αργύρης 

Μπουκουβάλας 

Πέτρος 

accounting1@kethea-

nostos.gr 

accounting@kethea-

nostos.gr 

ΚΕΘΕΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟ 

Φωκαίας 26 262 

26 Πλ. 

Ελευθερίας, 

Πάτρα 

2610 

343400 

2610 

323606 

2610 

343023 

 

Βαγενάς Βασίλης  accounting@kethea-

oxygono.gr 

ΚΕΘΕΑ 

ΚΥΤΤΑΡΟ 

Κουμουνδούρου 3 

24100 Καλαμάτα 

27210 

89482 

27210 

26020 

Χρυσανθακόπουλος 

Χρήστος  

accounting@kethea-

kyttaro.gr 

ΚΕΘΕΑ 

ΗΠΕΙΡΟΣ 

Κοραή 11 454 44 

Ιωάννινα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

26510 

77010 

26510 

77020 

26510 

75655 

Θεοδώρου Ιωάννα  

accounting@kethea-

epirou.gr 

ΚΕΘΕΑ 

ΠΙΛΟΤΟΣ 

Μεταμορφώσεως 

27 & Σοφοκλέους 

383 33 Βόλος  

24210 

23439 

24210 

23863 

24210 

23626 

Χατζησταματίου 

Νατάσα accounting@kethea-

pilotos.gr 

ΚΕΘΕΑ 

ΕΞΟΔΟΣ  

2ο Χιλιόμετρο 

Λάρισας –

Γιάννουλης 415 

00 Λάρισα  

2410 

251839 

2410 

251853 

2410 

251148 

Παπουτσής Αντώνης  

Παράφορος Νίκος  accounting@kethea-

exodos.gr 

ΚΕΘΕΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

Θεσσαλονίκη 2310 

539085 

2310 

544939 

 Εύα Χατζοπούλου 

accounting@kethea-

promitheas.gr 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 574 00 Σίνδος 

Θεσσαλονίκη 

2310 

799418 

2310 

798694 

 Πόπη Αβραμίδου 

Κώστας 

Κουταλιάγκας  

accounting@kethea-

ithaki.gr 
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ΚΕΘΕΑ 

ΚΙΒΩΤΟΣ 

Τσολάκη και 

Αθηνάς  

2510 

223131 

2510 

223135 

Γιαννακοπούλου 

Χριστίνα 

accounting@kethea-

kivotos.gr 

Σ.Σ. 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Σαπφούς 2 & 

Ερμού 81 100 

Μυτιλήνη   

22510 

25670 

22510 

54862 

22510 

54670 

Καραμβάλη Ειρήνη 
accountingccm@kethea-

nostos.gr 

 

ΚΕΘΕΑ 

ΑΡΙΑΔΝΗ 

Διονυσίου 1 και 

Σεφέρη716 01 

Νέα 

Αλικαρνασσός, 

Ηράκλειο Κρήτης  

2810 

334240 

2810 

331001 

2810 

334240 

Χαιρέτη Αγάπη  

Φραγκιαδάκης 

Αντώνης 
accounting@kethea-

ariadni.gr 

mailto:accounting@kethea-kivotos.gr
mailto:accounting@kethea-kivotos.gr
mailto:accountingccm@kethea-nostos.gr
mailto:accountingccm@kethea-nostos.gr
mailto:accounting@kethea-ariadni.gr
mailto:accounting@kethea-ariadni.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ................................... 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …… Οδός .…. Αριθμός .…. Τ.Κ. ……}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που αφορά το 

έργο με τίτλο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 

Διακήρυξή σας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………….  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με την Αναθέτουσα Αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

- Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50001 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Σορβόλου 24 Αθήνα ΤΚ 11636 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Ιωακείμ 

- Τηλέφωνο: 210.9241993-6 εσωτ.202 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promitheies@kethea.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.kethea.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος : Προμήθεια συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων (DRUG TEST 

σε μορφή κασέτας) μετά των αντίστοιχων ουροσυλλεκτών, για ένα έτος. 

 Κωδικός CPV : 38544000-0  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ001534266 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια ειδών  

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους1; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Ειδικότερα ως μέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Β : Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την 

ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον 

απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα του…………. [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες2 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

10. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση3· 

11. δωροδοκία4,5· 

12. απάτη6· 

13. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες7· 

14. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας8· 

15. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων9. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου10 το οποίο είναι 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

                                                 
2  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, παραγρ. 3α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ’ εξαίρεση, παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
3  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
4   Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.  
5   Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη 

διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται 

η κείμενη νομοθεσία). 
6   Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
7   Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
8   Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
9  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
10   Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
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μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)11; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν12: 

[……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 
11   Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
12  Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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Β : Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης13, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα;  Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;14 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

                                                 
13  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
14   Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης 

συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 15 

[……][……][……] 

 

Γ : Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα. 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου16; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις17: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

                                                 
15  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16   Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
17   Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις18  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα19; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

                                                 
18  Άρθρο 73 παρ. 5. 
19  Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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Μέρος IV : Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

 Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής20 του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20  Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται21, εκτός 

εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΚΕΘΕΑ, προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της προμήθειας συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών σε μορφή 

κασέτας με απευθείας εμβάπτιση ούρων (DRUG TEST) για την κάλυψη των αναγκών των θεραπευτικών 

προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα έτος σύμφωνα με την ανάρτηση του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού Π3/2017.  

 

Ημερομηνία, τόπος, υπογραφή(-ές): [……] 

 

 

 

                                                 
21  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 
 

 
Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα __________  μεταξύ των συμβαλλομένων: 
 
Αφενός μεν του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)», που εδρεύει στη Σίνδο Ν. Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του 
υπηρεσίες  στην  Αθήνα  (οδός  Σορβόλου  αριθ.  24,  Μετς),  µε  Α.Φ.Μ.  090047671  (∆.Ο.Υ. Ιωνίας  Θεσ/νίκης),    
όπως  εκπροσωπείται  νόµιµα  κατά  την  υπογραφή  του  παρόντος από τον Διευθυντή του κ. Βασίλειο Γκιτάκο, 
το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας  «η Αναθέτουσα Αρχή» και  
 
Αφετέρου  της εταιρείας  µε  την  επωνυμία …………………………  που  εδρεύει στ………………………………. 
µε Α.Φ.Μ. ……………… (ΔΟΥ: ……………………)  όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή του 
παρόντος από τον κ. ……………………………..,  με ΑΔΤ ……………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντομίας «Προμηθευτής»,  
       
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
Α.  Την……………………….. διενεργήθηκε Συνοπτικός Διαγωνισμός «για την προμήθεια συσκευών ανίχνευσης 

ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων (drug test σε μορφή κασέτας) μετά των ουροσυλλεκτών τους 
(εφεξής τα «προϊόντα») για την κάλυψη των αναγκών των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ για 
ένα έτος. Το αποτέλεσµα της ανωτέρω διαδικασίας κατακυρώθηκε στον προμηθευτή, κατόπιν απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ κατά την………… Συνεδρίαση στις ……………………… . 

Β.  Μετά τα παραπάνω, το ΚΕΘΕΑ, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται αναθέτει και ο προμηθευτής, 
όπως αντιστοίχως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την προμήθεια  για την κάλυψη των 
αναγκών των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:  

  
 
 

ΟΡΟΣ 1oς: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
  
1.1. Αντικείμενο του παρόντος Συμφωνητικού είναι η προμήθεια συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με 

εμβάπτιση ούρων (drug test σε μορφή κασέτας) 11 παραμέτρων, μετά των ισόποσων τεμαχίων 
ουροσυλλεκτών τους για την κάλυψη των αναγκών των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ για ένα 
έτος, όπως αναλυτικά καταγράφεται και με τον τρόπο πoυ αvαφέρεται λεπτoμερώς στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
του, τα  oπoία αποτελούν αvαπόσπαστo μέρoς τoυ παρόvτoς.  

 
1.2. Στο παρόν επισυνάπτονται: 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: Οδηγίες Χρήσεως – Τεχνική Περιγραφή προϊόντων 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’:  Οικονομική Προσφορά προμηθευτή 

 
 
 

ΟΡΟΣ 2oς: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ 
 
2.1.  Οι ζητούμενες συσκευές ανίχνευσης πρέπει να παραδίδονται το αργότερο µέσα σε τριάντα  (30) 

ημερολογιακές ηµέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας προς τον προµηθευτή. Η παράδοσή 
τους θα γίνεται στη μονάδα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Θεραπευτικό Πρόγραμμα, µε 
έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή. Tο ΚΕΘΕΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για 
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά τη μεταφορά των ειδών. 'Όλα τα 
προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι την οριστική παραλαβή 
τους. 

 
2.2.  Προϋπόθεση για την παραλαβή των προϊόντων είναι η διαπίστωση  της  καλής τους  κατάστασης  και  της  

συµφωνίας  των  τεχνικών  τους  χαρακτηριστικών  προς  τις τεχνικές  προδιαγραφές  της  παρούσας  και 
τους  όρους  της  σύµβασης. 
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2.3.  Σε  αντικειµενικά  δικαιολογηµένες  περιπτώσεις,  ο  συµβατικός  χρόνος  παράδοσης  των συσκευών 

ανίχνευσης µπορεί να παρατείνεται κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ προμηθευτή και ΚΕΘΕΑ. Μετά 
τη λήξη της δοθείσας παράτασης και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση,  κινείται η διαδικασία 
κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου.   

 
2.4.  Σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016 αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο 209-Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 

 
2.5.  Η Τμηματική Παραλαβή των ειδών θα γίνεται από το τοπικά αρμόδιο μέλος της επιτροπής παραλαβής του 

ΚΕΘΕΑ, το οποίο θα ελέγχει μακροσκοπικά την ποιότητα της παραδοτέας ποσότητας και θα υπογράφει το 
σχετικό φορολογικό παραστατικό. 

 
2.6. Η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωµα  να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο όλων των παρτίδων 

των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή τους, όσο και κατά την περίοδο χρήσεως. Σε περίπτωση 
που απορριφθεί από την  Επιτροπή Παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συµβατική ποσότητα ή µέρος αυτής, 
ο προµηθευτής είναι  υποχρεωµένος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, να αντικαταστήσει την 
ποσότητα που απορρίφθηκε µε άλλη, που καλύπτει τους όρους της σύµβασης. Εάν τελικά ο προµηθευτής 
δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν µέσα στην  προθεσµία που του δόθηκε, 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
2.7.  Σε περίπτωση που κατά τη χρήση των συσκευών ανίχνευσης παρουσιαστεί επανειλημμένα  αναξιοπιστία 

των αποτελεσµάτων, τότε το ΚΕΘΕΑ δύναται αυτοδίκαια να προχωρήσει σε αλλαγή προµηθευτή. 
 
 
 

ΟΡΟΣ  3oς: ΑΜΟΙΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

3.1.  Η αμοιβή του αναδόχου για την προμήθεια των εν λόγω προϊόντων, συμφωνείται στο ποσό των 
……………..ευρώ/τεμάχιο και στις ………………….€ συνολικά για τα…………………….  τεμάχια,  
πλέον ΦΠΑ και όλων των νομίμων επιβαρύνσεων, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του 
προμηθευτή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’).  

3.2.  Η αμοιβή  του προμηθευτή, δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία. Η τιμή που αναγράφεται στην Οικονομική του Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προμηθευτή 
μέχρι την λήξη της σύμβασης. 

  
3.3.  Στην αμοιβή του προμηθευτή περιλαμβάνονται φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κράτηση 2% υπέρ 

των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007), παρακράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΣΥ, επιβαρύνσεις  του 
προμηθευτή προς τα ασφαλιστικά ταμεία, έξοδα αποστολής, όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις, καθώς και κάθε 
άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο προμηθευτής.  

 
3.4.  Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος θα εκδίδει ξεχωριστά τιμολόγια ανά παραγγελία, στα στοιχεία του κάθε 

θεραπευτικού προγράμματος του ΚΕΘΕΑ, ύψους ανάλογου με το προσφερόμενο είδος, τα οποία θα 
στέλνει ταχυδρομικά στα αντίστοιχα Προγράμματα ΚΕΘΕΑ.  
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ΟΡΟΣ  4oς: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
4.1.  Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ΚΕΘΕΑ σήμερα, με 

την υπογραφή της παρούσας, την υπ’ αρίθμ. …………… ……εγγυητική επιστολή της 
…………………………………………., ποσού ……. ευρώ, με χρόνο ισχύος έως 
………………………………………….. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί ένα (1) μήνα 
μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ 
των συμβαλλομένων. 

 
4.2.  Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος ή η σύμβαση λυθεί πρόωρα με υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, θα καταπέσει ως ποινική ρήτρα υπέρ του ΚΕΘΕΑ το ποσό της εγγύησης που προβλέπεται με 
την ανωτέρω εγγυητική επιστολή. 

 
 
 

ΟΡΟΣ 5oς: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 
5.1.  Ο προμηθευτής οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο και λοιπούς φορείς ή/και 

αρχές.  
 
5.2.  Ο προμηθευτής πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων, οφείλει να συμμορφώνεται και με όσα αναλυτικά 

ορίζονται στους όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας. 
 
5.3.  Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση του ΚΕΘΕΑ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το ΚΕΘΕΑ έχει δικαίωμα να 
αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 

 
 
 

ΟΡΟΣ 6ος: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες, από …………… έως ………….. με 
δυνατότητα παράτασης της παράδοσης έως και έξι (6) μήνες, με τις ίδιες τιμές, όρους και συμφωνίες, κατόπιν 
έγγραφης συγκατάθεσης του προμηθευτή.  
 
 
 

ΟΡΟΣ 7oς:  ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να λύσει οποτεδήποτε μονομερώς τη σύμβαση με έγγραφη δήλωσή του, που θα 
γνωστοποιήσει στον προμηθευτή, καταβάλλοντας μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί στα παραδοθέντα προϊόντα, 
μέχρι το χρόνο γνωστοποίησης της δήλωσης λύσης. Στην προαναφερόμενη περίπτωση λύσης της σύμβασης, 
το ΚΕΘΕΑ πέραν της αμοιβής του προμηθευτή για τα ήδη παραδοθέντα προϊόντα, δεν έχει καμία υποχρέωση 
να καταβάλει οποιοδήποτε άλλο ποσό αμοιβής ή αποζημίωσης στον προμηθευτή, του τελευταίου ρητά 
παραιτουμένου από κάθε τέτοια τυχόν αξίωση.   
 
 
 

ΟΡΟΣ  8oς:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
8.1.  Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία με τον προμηθευτή όταν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
8.2.  Τα μέρη δεν θα ευθύνονται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών τους, εάν η 

παράλειψη αυτή είναι απόρροια γεγονότων ανωτέρας βίας. 
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ΟΡΟΣ 9oς: ΛΟΙΠΑ 
 
9.1.  Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης συνομολογούνται ουσιώδεις. Για τυχόν δε τροποποιήσεις των 

όρων αυτού, απαιτείται νεότερη προς τούτο έγγραφη συμφωνία των μερών, αποκλειομένου κάθε άλλου 
αποδεικτικού μέσου συμπεριλαμβανομένου και αυτού του όρου. 

 
9.2.  Η παρούσα σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά 

αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από ή σε σχέση με το παρόν, 
ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 
 
Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δύο  (2) όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού 
διαβάστηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη και βεβαιώθηκαν ότι ανταποκρίνονται στην πραγματική τους 
βούληση, τα υπέγραψαν και πήρε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. 
 
 
 
 

ΟI  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 

Για τον Ανάδοχο Για το ΚΕΘΕΑ 
 

 


