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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αρ. 03/2021
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια πεντακοσίων rapid tests που αφορούν

τις ανάγκες των Παραρτημάτων
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»

του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας,

συνολικού προϋπολογισμού 4.800,00 €

Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
- Την υπ’ αριθ. 484/10-03-2021 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια rapid test
(ΑΔΑΜ:21REQ008264354 2021 -03-10).
- Την αριθ. Πρ. Λ 203 /10-03-2021 (ΑΔΑ:Ψ3Μ7ΟΞΝ2-6ΣΒ) & (ΑΔΑΜ:21REQ008264378) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης ποσού 4.800 ευρώ για το έτος 2021 (ΚΑΕ 1311).
Σας καλεί να υποβάλετε, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την προμήθεια πεντακοσίων
rapid tests που αφορούν τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, συνολικού
προϋπολογισμού 4.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη
γραμματεία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας
(Φαναρίου Τέρμα, Καρδιτσα Τ.Κ 43100) από 19/03/2021 μέχρι 23/03/2021 και ώρα 14.00 μ.μ. και θα
ανοιχθούν στις 24/03/2021 και ώρα 09:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια πεντακοσίων rapid tests που αφορούν τις
ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 4.800,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής (άρθρο 25 του ν.4412/2016) στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσιών Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
ε) δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρεχόμενης προμήθειας και,
ζ) διαθέτουν τo απαιτούμενοo προς προμήθεια είδος με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται
παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ANTIGEN RAPID TEST
1. Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
2. Έκκριση από τον Ε.Ο.Φ.
3. Κατασκευασμένο σε χώρο πιστοποιημένο με ISO
4. Ακρίβεια >98%
5. Ευαισθησία >96%
6. Ειδικότητα >99%
7. Ανίχνευση στελεχών (SARS-COV-2, VUI202012/01, Ηνωμένου Βασιλείου)
8. Ανίχνευση στελεχών (SARS-COV-2, VUI202101/01, Αφρικανικό στέλεχος)
9. Έγκριση από δημόσιο διαγνωστικό κέντρο για το 100% της ειδικότητας του
10. Πιστοποίηση από τα εξής ISO:
 EN ISO 13485:2016
 EN ISO14971:2012
 EN 13975:2003
 EN ISO 18113-1:2011
 EN ISO 18113-2:2011
 EN 13612:2002/AC:2002
 EN ISO 17511:2003
 EN ISO 23640:2015
 EN 13641:2002
 EN ISO 15223-1:2016
11. Κλινικά δοκιμασμένο ώστε τα θετικά ANTIGEN RAPID TESTS να έχουν ίδιο αποτέλεσμα
με τα αντίστοιχα RT-PCR TESTS
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12. Ανίχνευση του ιού ακόμη και σε ασυμπτωματικά άτομα μικρής ηλικίας
13. Το αντιδραστήριο του να ανιχνεύει στο νουκλεοκαψίδιο του ιού κι όχι στις επιφανειακές
πρωτεΐνες
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
1.Καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την
εκτέλεση της παρεχόμενης προμήθειας, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την
Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες
επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος
είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και
έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη
έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την ανωτέρω παρεχόμενη προμήθεια.
2.Καθ όλη τη διάρκεια σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή
και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της
σύμβασης.
3.Σε περίπτωση ελλιπούς ή κακής εκτέλεσης της ανατιθέμενης προμήθειας ο ανάδοχος θα κηρύττεται
έκπτωτος.
4.Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός
προς αποκατάστασή της.
5.Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
6.Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.
7.Με την συμμέτοχη του στη διαδικασία της παρούσας σύμβασης (κατάθεση προσφοράς) δηλώνει
ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που απορρέουν από αυτήν.
8.Όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιεί η ανάδοχος για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας (
μεταφοράς κτλ) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ









Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
χαμηλότερης τιμής. Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική
προϋπολογιζόμενη δαπάνη (αν την υπερβαίνει αποκλείεται).
Με την κατάθεση της προσφοράς θα προσκομιστεί δείγμα ( ένα πακέτο) στην κανονική του
συσκευασία.
Μειοδότης είναι αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή και εφόσον το είδος
ανταποκρίνεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στην πρακτική δοκιμασία.
Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι προσφέροντες έχουν την ίδια ακριβώς χαμηλότερη
οικονομική προσφορά θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα ισχύουν για 180 ημέρες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι
αποβάλλονται από την διαδικασία.

προσφέροντες θα

Πριν την κατακύρωση και κατά τον έλεγχο των προσφορών θα εξεταστούν τα δείγματα. Σε
περίπτωση που αποδειχτεί ότι το δείγμα είναι ακατάλληλο ο προμηθευτής θα αποκλείεται.
Σε περίπτωση αναγραφής λανθασμένου ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη η καθαρή αξία.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε ματαίωση της όλης διαδικασίας ( σε οποιοδήποτε
στάδιο) αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρει το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση ελλιπούς ή κακής εκτέλεσης της προμήθειας (άρθρο 213 Ν.4412/2016) ο
ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση των ειδών, σε διαφορετική περίπτωση
θα κηρύττεται έκπτωτος και θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.
Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι εγγυάται την καλή λειτουργία
του προσφερόμενου είδους. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που
είναι ελαττωματικό.
Η προμήθεια θα τοποθετηθεί στο σημείο που θα υποδείξουν οι υπεύθυνοι των παραρτημάτων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα, να συμπληρώσει ή να προβεί σε
διευκρινίσεις όταν κατά την διάρκεια της διαδικασίας υπάρχουν ασάφειες η επουσιώδη τυπικά
σφάλματα.
Τα μεταφορικά ή οποιοδήποτε άλλο έξοδο προκύψει για την παράδοση της προμήθειας βαρύνουν
τον ανάδοχο προμηθευτή.
Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ. ο ανάδοχος προμηθευτής θα υπογράψει σύμβαση η οποία θα έχει
διάρκεια εως 15/04/2021. Κατά την διάρκεια της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να
προβεί σε παραγγελίες εφάπαξ ή τμηματικά και για όσα rapid tests απαιτηθούν. Η αναθέτουσα
αρχή δεν είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει όλη την ποσότητα της σύμβασης. Με την πάροδο της
ημερομηνίας της σύμβασης αυτή λήγει αυτοδίκαια και αποδεσμεύεται το χρηματικό ποσό από τις
ποσότητες που δεν παραγγέλθηκαν.
Με την κάθε προμήθεια θα προσκομίζεται το απαιτούμενο παραστατικό.
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για της υπογραφή της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή καλεί τον
επόμενο μειοδότη.
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου σύμφωνα με
τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Στον ανάδοχο προμηθευτή θα καταβληθεί το αναλογούν ποσό, μετά την οριστική παραλαβή της
προμήθειας και την έκδοση του εντάλματος, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 60 ημερών.
Η παράδοση-παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται στα Παραρτήματα και τις Δομές του
Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας:
1) Παράρτημα ΑμεΑ Λάρισας (Δομή Αμπελώνα)
2) Παράρτημα ΑμεΑ Τρικάλων
3) Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Κέντρου
www.kkpthessaly.gr.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του διαγωνιζομένου
(Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email) και στον οποίο θα αναγράφονται
εξωτερικά τα εξής:

ΠΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΥΠΟΨΗ : ΖΙΩΓΑ ΣΩΤΗΡΗ
THΛ : 2441-3-50305-11-12
Τ.Κ 43100

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ 03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RAPID TΕΣΤ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η 23/03/2021
ΠΡΟΣΟΧΗ: NA MHN ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Εντός του σφραγισμένου φακέλου θα περιέχονται δυο (2) ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι οι
οποίοι θα αναγράφουν ευκρινώς τα στοιχεία του διαγωνιζομένου και το περιεχόμενο αυτών
(οικονομική προσφορά ή δικαιολογητικά συμμετοχής).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΑΚΕΛΩΝ

Α) Ο
πρώτος
σφραγισμένος
φάκελος θα περιλαμβάνει
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα οποία είναι τα εξής.

επί ποινή αποκλεισμού τα

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι :
α) Δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην περίπτωση
που αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα κηρυχθώ έκπτωτος.
β) Η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
γ) Έλαβα πλήρη γνώση της πρόσκλησης και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.
δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχω στην κατοχή μου.
2) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή.
3) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή.
4) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από
την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν
επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης αυτής, (π.χ Γενικό
Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ ). Αφορά εταιρίες.
5) Πιστοποιητικό εγγραφής από το αρμόδιο επιμελητήριο.
6) Έγγραφο από την ΑΑΔΕ με το ειδικό επάγγελμα τους.
7) ΔΕΙΓΜΑ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ
8) Τα απαιτούμενα έγγραφα των τεχνικών προδιαγραφών.
Β) Ο δεύτερος σφραγισμένος φάκελος θα περιλαμβάνει ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
σύμφωνα με το υπόδειγμα και θα έχει υπογραφή και σφραγίδα του διαγωνιζομένου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………..
ΑΦΜ:………………………….
EPAΓΓΕΛΜΑ: ……………….

ΑΔΑ: 6ΦΣΛΟΞΝ2-ΦΦ8
6
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :………………..
ΤΗΛ ΚΑΙ E-MAIL: …………..

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ Φ.Π.Α

TEM

ΦΠΑ 6%

RAPID

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Α/Α

Μ.Μ

ΓΙΑ RAPID ΤΕΣΤ

500

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα & υπογραφή)

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

