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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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 εκτιμώμενος προϋπολογισμός έως του ποσού των 11.693,55 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

14.500 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.  

 

 

                       

                                                                                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ. : K.Y/2018/ 853 

                                                                                                                          Α/Α: Ε.Α 4/ 2018     

                                                                                                          

                                                                                                         Αθήνα, 9 Αυγούστου 2018 

 

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.202-226  

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου N 4412/2016 όπως ισχύει, την έγκριση 
δαπάνης από τον διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π.: KY-2018/327 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ003546425. 

 

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 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 11.693,55 πλέον ΦΠΑ 24%  όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες 

όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, E που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους και 

περιλαμβάνουν τα κάτωθι : 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τεχνική Περιγραφή Συσκευών Ανίχνευσης και ουροσυλλεκτών. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

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

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αναλυτική κατάσταση διευθύνσεων τιμολόγησης. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγμα Σύμβασης 

 

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

ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2018-2019. 

 

CPV :38544000-0 

ΚΑΕ: 64.91.080000 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : 18REQ003546527. 

 

 

 Η ετήσια εκτιμώμενη ποσότητα ανέρχεται στα 7.435 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 

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 γίνουν τμηματικά σε 2 δόσεις (η 1η μετά την υπογραφή της σύμβασης 

και η 2η έως τη λήξη της) σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Τα έξοδα αποστολής θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο.      

 

 

Άρθρο 1 : 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 Δευτέρα  24 Σεπτεμβρίου 2018.  

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

συνέπεια τον  αποκλεισμό  του  υποψήφιου αναδόχου,  ακόμα  και  αν  συντρέχουν  λόγοι ανωτέρας 

βίας για την καθυστέρηση. 

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

 

Άρθρο 2 : Ισχύς προσφορών  

 

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

(180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Άρθρο 3 : 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 4 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 

A) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία 

θα δηλώνουν ότι : 

i) Η προσφορά τους ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της 

προσφοράς. 

ii) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους συμμετοχής της σχετικής πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

iii)   Παραιτούνται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσης τους, για την οποιαδήποτε 

ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας 

διαδικασίας. 

 

B) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημερομηνία λήξης κατάθεσης 

των προσφορών. 

 

Γ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ 

αυτό (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο). 

 

Κατάθεση των κατά  περίπτωση  αναγκαίων  εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησης, όπως 

ισχύουν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς (ευκρινή φωτοαντίγραφα), από τα 

οποία να προκύπτει: 

i. η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου (ΦΕΚ, καταστατικά με τις τροποποιήσεις 

τους) 

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

 

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού 

Προσώπου, συμβολαιογραφικό  έγγραφο εκπροσώπησης για την υπογραφή. 

 

Άρθρο 5 : 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 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. 
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3. Κατάθεση  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. 

 
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. 

 

Με τον όρο «Επικυρωμένη Μετάφραση» νοείται η μετάφραση εγγράφων που έχει επικυρωθεί από 

κάποιο φυσικό αρμόδιο πρόσωπο (επίσημος μεταφραστής, δικηγόρος κτλ) δηλαδή μετάφραση της 

οποίας η εγκυρότητα πιστοποιείται. 

 

 

Άρθρο 6 : 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, 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
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(άρθρο 350 Ν.4412/2016) επιβάλλεται όπως ισχύει, 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 οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα  να εξετάσει τις 

λεπτομέρειες των προσφορών πριν αποφασισθεί η κατακύρωση στον Ανάδοχο. Για τον σκοπό 

αυτό η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες 

διευκρινήσεις. 

 

 

Άρθρο 7 : Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών  

 

Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

τιμής,  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. 

 

Άρθρο 8 : Απόρριψη προσφορών   

 

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

 

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

κατάθεσης της προσφοράς. 

 

2. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρόντων όρων συμμετοχής. 

 

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

αναφέρονται. 

 

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

 

5. Δεν περιέχει τα ζητούμενα δείγματα. 
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Άρθρο 9:   Υπογραφή Σύμβασης  

 

Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης της προμήθειας υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη  

σύμβαση. 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 είκοσι (20) ημερών από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης . 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 υποψήφιο ανάδοχο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε βάρος του έκπτωτου 

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

 

 

Άρθρο 10  : 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 11 : Παράδοση ειδών  – Τμηματική & Οριστική παραλαβή – Πρωτόκολλα παραλαβής  

 

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

2 δόσεις (η 1η μετά την υπογραφή της σύμβασης και η 2η έως τη λήξη της) σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Οι παραγγελίες των Θεραπευτικών Προγραμμάτων θα διαβιβάζονται στον 

προμηθευτή σε τριμηνιαία βάση με σχετικό δελτίο παραγγελίας, από τα αντίστοιχα 

θεραπευτικά προγράμματα.   Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

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 
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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 με άλλα κατάλληλα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 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 12 :  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 
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αντίστοιχα Προγράμματα ΚΕΘΕΑ με δική του χρέωση.  

 

2. Θα καταθέτει αποδεικτικό  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  κ α ι  α σ φ α λ ι σ 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 

εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή τους. 

 

 

Άρθρο 13 : Ματαίωση Διαδικασίας 

 

Το ΚΕΘΕΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, 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 της διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 14 : 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 

 

 

 

Δρ. 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, 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 και β) τις 

οδηγίες χρήσης με επίσημη και εγκεκριμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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α/α ΠΙΝΑΚΑΣ Α’- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
Απάντηση 

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 
Κατάθεση  των επίσημων οδηγιών χρήσεως και των επίσημων  αντίστοιχα 

μεταφράσεων στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιο όργανο. 
  

 

4 

Επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, δήλωση έγκρισης από τον 

κατασκευαστή, των κατατιθέμενων μεταφρασμένων στην ελληνική γλώσσα 

οδηγιών χρήσεως 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. 
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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.   

 

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  
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Ο  Προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 

Η προσφορά ισχύει για 180 ημέρες από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης της προσφοράς. 

 

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. 

 

 

 

τμχ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΜΧ. 

(συσκευής μετά 

του  

ουροσυλλέκτη) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΧ. 

(συσκευών και 

ουροσυλλεκτών) 

 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

 

7.435 

……….…………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 κατάθεσης της προσφοράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' Αναλυτική κατάσταση με τις εκτιμώμενες ανάγκες ανά Θεραπευτικό Πρόγραμμα 
 
 
 
 

 

Θεραπευτικό Πρόγραμμα Συνολική ποσότητα 

  

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ 975 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ (ΧΙΟΣ) 100 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 400 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 300 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 710 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 1300 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 600 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 150 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 1000 

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 600 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 200 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 1100 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.435 τμχ 
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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 

Κατσάρα Ζωή 
accounting@kethea-

endrasi.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 

 

accounting1@kethea-

nostos.gr 

accounting@kethea-

nostos.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 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ Διονυσίου 1 και 2810 2810 Χαιρέτη Αγάπη  accounting@kethea-

mailto:accounting@kethea-diavasi.gr
mailto:accounting@kethea-diavasi.gr
mailto:accounting@kethea-endrasi.gr
mailto:accounting@kethea-endrasi.gr
mailto:accounting@kethea-parembasi.gr
mailto:accounting@kethea-parembasi.gr
mailto:accounting1@kethea-nostos.gr
mailto:accounting1@kethea-nostos.gr
mailto:accounting@kethea-nostos.gr
mailto:accounting@kethea-nostos.gr
mailto:accounting@kethea-kyttaro.gr
mailto:accounting@kethea-kyttaro.gr
mailto:accounting@kethea-epirou.gr
mailto:accounting@kethea-epirou.gr
mailto:accounting@kethea-pilotos.gr
mailto:accounting@kethea-pilotos.gr
mailto:accounting@kethea-exodos.gr
mailto:accounting@kethea-exodos.gr
mailto:accounting@kethea-promitheas.gr
mailto:accounting@kethea-promitheas.gr
mailto:accounting@kethea-ithaki.gr
mailto:accounting@kethea-ithaki.gr
mailto:accounting@kethea-ariadni.gr
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Σεφέρη716 01 

Νέα 

Αλικαρνασσός, 

Ηράκλειο Κρήτης  

334240 

2810 

331001 

334240 Φραγκιαδάκης 

Αντώνης 

ariadni.gr 

mailto:accounting@kethea-ariadni.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: 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……………………….. αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΚΕΘΕΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «για 

την προμήθεια 7.435 τμχ 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».  

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 7.435 τεμ 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.  ΑΔΑ ανάληψης Υποχρέωσης ………………………………… 

 
1.2. Στο παρόν επισυνάπτονται: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Όροι Συμμετοχής  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Οδηγίες Χρήσεως – Τεχνική Περιγραφή προϊόντων 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 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, σύμφωνα 
με την ποσότητα που έχει ζητηθεί, ανεξαρτήτως των τεμαχίων της συσκευασίας του κατασκευαστή. 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 
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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. 

 
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 ΙΙΙ).  

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 πάσης φύσεως φόροι (φόρος εισοδήματος άρθρο 64 

Ν.4172/2013), ΦΠΑ 24%, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας 
(Ν. 3580/2007), παρακράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΣΥ και 0,06% υπέρ ΕΑΠΠ, επιβαρύνσεις  του 
προμηθευτή προς τα ασφαλιστικά ταμεία, έξοδα αποστολής, όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις, καθώς και 
κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο προμηθευτής.  
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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 με δική του χρέωση, στα αντίστοιχα λογιστήρια ΚΕΘΕΑ.  

 
 

ΟΡΟΣ 4oς: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 
4.1.  Ο προμηθευτής οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο και λοιπούς φορείς 

ή/και αρχές.  
 
4.2.  Ο προμηθευτής πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων, οφείλει να συμμορφώνεται και με όσα 

αναλυτικά ορίζονται στους όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας. 
 
4.3.  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 5ος: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες, από …………… έως …………..  
 
 

ΟΡΟΣ 6oς:  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  7oς:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
7.1.  Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία με τον προμηθευτή όταν συντρέχουν 

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

παράλειψη αυτή είναι απόρροια γεγονότων ανωτέρας βίας. 
 
 

ΟΡΟΣ 8oς: ΛΟΙΠΑ 
 
8.1.  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. 

 
8.2.  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. 
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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 
 

 


