ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΣ ΜΕ ΜΕΙΓΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΚΗ ΤΟΥ
ΜΟΡΦΗ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ »
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

11/2019

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α. (24%):

16.100,00€
3.864,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

19.964,00€

Κ.Α.

15.6631.02

CPV:

33157000-5

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΜΑΪΟΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
16.100,00€
3.864,00€
19.964,00€
11/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η παρούσα μελέτη αφορά τη δαπάνη Προμήθειας ειδικών ασκών συλλογής αίματος και
εμπλουτισμού τους με μείγμα ιατρικού οξυγόνου στην αλλοτροπική του μορφή, με
ταυτόχρονη παραχώρηση του συνοδού εξοπλισμού και του εκπαιδευμένου ιατρικού
προσωπικού για τις ανάγκες των Κοινωνικών – Δημοτικών ιατρείων του Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», εκτιμώμενης
καθαρής αξίας 16.100,00€ συν Φ.Π.Α 3.864,00€, συνολικού ποσού 19.964,00€.
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Στα Κοινωνικά – Δημοτικά μας ιατρεία, λειτουργεί εδώ και (3) χρόνια με μεγάλη ανταπόκριση
από τον πληθυσμό ιατρείο Πόνου. Καθημερινά όλοι μας αντιμετωπίζουμε διάφορους
πόνους, από μυοσκελετικές παθήσεις, αγγειοπάθειες, ακόμα και χρόνιους πόνους από
καρκινικούς όγκους ή και λοιμώξεις από μύκητες ή από ιούς. Η Οζονοθεραπεία είναι μια
μέθοδος που εφαρμόζεται παγκοσμίως εδώ και πολλά χρόνια με εντυπωσιακά
αποτελέσματα τα οποία έχουν αποτυπωθεί σε ιατρικές μελέτες και σε έρευνες που έχουν
διεξαχθεί σε εκατομμύρια ασθενείς.
Η Oζονοθεραπεία είναι μια θεραπευτική μέθοδος κατά την οποία εισάγεται στον οργανισμό
όζον εμπλουτισμένο με οξυγόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να «αφυπνίζεται» το
ανοσοποιητικό σύστημα, ενισχύοντας τους επανορθωτικούς μηχανισμούς του οργανισμού.
Η συγκεκριμένη ιατρική πράξη έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 21/246/2.7.2014 Απόφαση της
ολομέλειας του ΚΕΣΥ και με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΑ/οικ.75108/29.8.2014 του Υπουργού Υγείας
(ΑΔΑ: 7Γ10Θ-Θ78).
Εντυπωσιακά αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί στη διαβητική αγγειοπάθεια, κατά την οποία
η στένωση των αγγείων των κάτω άκρων οδηγεί στη νέκρωση των μελών και στη γάγγραινα.
Αυτά τα φαινόμενα μπορούν να προληφθούν ακόμα και σε προχωρημένες καταστάσεις,
σώζοντας τα άκρα των ασθενών.
Σημαντική επίσης είναι η βοήθεια στα εγκεφαλικά επεισόδια, τη στηθάγχη, την κακή αιμάτωση
του μυοκαρδίου, τα χρόνια έλκη που δεν κλείνουν και τις μικροβιακές φλεγμονές. Επίσης
βοηθά στη διάνυση μεγαλύτερων αποστάσεων με τα πόδια χωρίς πόνο.
Το Ν.Π.Δ.Δ μας, πιστεύοντας στο πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται από
ειδική επιστημονική επιτροπή με διακεκριμένους επιστήμονες, όπως η αναπληρώτρια
καθηγήτρια αναισθησιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής

εταιρίας θεραπείας πόνου και παρηγορητικής φροντίδας, πρόκειται να προχωρήσει στην
προμήθεια ειδικών ασκών συλλογής αίματος και εμπλουτισμού τους με μείγμα ιατρικού
οξυγόνου στην αλλοτροπική του μορφή, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού
και υπηρεσιών ιατρικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών των δημοτών του Δήμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114α/2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», προβλέπεται ότι οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων
αφορούν, μεταξύ άλλων και στην «εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και
προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών
ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας»
Κατά αναλογική εφαρμογή των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια ειδικών ασκών
συλλογής αίματος και εμπλουτισμού τους με μείγμα ιατρικού οξυγόνου στην αλλοτροπική
του μορφή, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και υπηρεσιών ιατρικού
προσωπικού, προκειμένου να μπορέσουν να παρασχεθούν οι σχετικές υπηρεσίες σε πολίτες
του Δήμου μας που χρήζουν των αντίστοιχων υπηρεσιών.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Βριλησσίων», με τα εξής στοιχεία:
Α.Φ.Μ. 997540899
Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 62
Ταχυδρομικός Κώδικας 15235
Περιοχή Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα
Κωδικός NUTS EL301
Λογαριασμός ηλεκτρονικής paidikvr@otenet.gr
αλληλογραφίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2108105052
Τηλεομοιοτυπία 2106131204
2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για
τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος ταξινομείται με CPV
33157000-5 υπό τον αριθμητικό κωδικό .
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 16.100,00€ με επιπλέον δαπάνη
Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή ποσού 3.864,00€ άρα η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη είναι ύψους
19.964,00€ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. Θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα την πίστωση
υπό Κ.Α. 15.6631.02 με τίτλο «Προμήθεια ειδικών ασκών 400ml από υλικό PVC ανθεκτικοί

στην αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου και να περιέχει 35ml ειδικό αντιπηκτικό διάλυμα
ACD-A», όπου έχει εγγραφεί επαρκές ποσό.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά στο Βιβλίο Ι του Ν. 4412/2016 και είναι
«κάτω των ορίων».
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την
υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (και ιδίως του
άρθρου 118), του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006.
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
Βριλήσσια 10 Μαΐου 2019
Ο Συντάξας
Ηλίας Μποζάς
Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής και Υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
16.100,00€
3.864,00€
19.964,00€
11/2019

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη
προμήθεια.
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο
οικονομικός φορέας που θα του ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της προσφοράς
του.
ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών».
 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α/09.03.1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας
και άλλες διατάξεις».
 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»
 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
 Του Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ)
 Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α.
57654/2017(Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β/23.05.2017).





Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
Του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
"ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις».

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
 Το συμφωνητικό
 Η παρούσα μελέτη
 Η απόφαση ανάθεσης
 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
4.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη
αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 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 ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
4.2 Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:
4.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 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 (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ.
54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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 (ЕЕ L
309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
4.2.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι
οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος
ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί.
4.2.3 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι:
Υποχρεώσεις
που
απορρέουν
από
τις
διατάξεις
της
περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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 ανωτέρω υποχρέωση αποτελεί ειδικό όρο
(παράγ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016).
4.2.4 Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο/Μητρώο (παρ. 2 αρ. 75 του Ν.
4412/2016)

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο οικονομικός φορέας, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να
υποβάλλει τα αναφερόμενα απαιτούμενα έγγραφα του παρόντος άρθρου (πιστοποιητικά,
βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα), μαζί με την οικονομική του προσφορά και σε κάθε
περίπτωση πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.
Τα απαιτούμενα έγγραφα για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 4 είναι
τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.1), με την οποία θα δηλώνει:
α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4.2.1 του άρθρου
4 της παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.)
β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4.2.1 του άρθρου
4 της παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εις βάρος των κατωτέρω
προσώπων (με αναγραφή των ονοματεπωνύμων και των πατρωνύμων αυτών):
1) διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
2) διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ,
3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών .
Η Υ.Δ. υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές επιχειρήσεις) ή από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση νομικών προσώπων εταιρειών) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016.
Εναλλακτικά στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) μπορούν να υποβληθούν
χωριστές Υ.Δ. από έκαστο υπόχρεο κατά τα ανωτέρω.
2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 4.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:
α) καταβολή φόρων
β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες
πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα)
Σημείωση:
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή
σχέση με την εταιρεία.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε
ασφαλιστικό οργανισμό.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.3) του νόμιμου εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα, ότι:
 δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.
 αποδέχεται τα οριζόμενα στην 11/ 2019 μελέτη της υπηρεσίας και η προσφορά του
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής.
4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής του σε οικείο Επιμελητήριο/Μητρώο (για την
περίπτωση 4.2.4), με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμα τους και το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Για την απόδειξη άσκησης του ειδικού επαγγέλματός τους επικουρικά και συμπληρωματικά
μπορεί να υποβάλλεται και βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί έναρξης εργασιών
φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την
οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).
ΓΕΝΙΚΑ:
Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης
σύστασης και εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.)
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Για τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα είναι υποχρεωτική η μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το
Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο
αρ.1 του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών
αντιγράφων τους.
Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά
φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014.
Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός από τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η οποία θα πρέπει να έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων.
 η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την
υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν
εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
 Το Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου / μητρώου θα πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
 Στην περίπτωση υποβολής πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Η. περί της ισχύουσας
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
• Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν την υποβολή τους.
 οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.
Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής και υπογράφονται:
α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις)
β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες).
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης της
προμήθειας, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, στην έδρα
του Ν.Π.Δ.Δ.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας μελέτης και περιλαμβάνει όλα
τα στοιχεία της προμήθειας και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού
συμφωνητικού έως 31.12.2019.
ΑΡΘΡΟ 7
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, συνοδευόμενα από τον συνοδό εξοπλισμό, θα γίνει
σε ώρες και μέρες που θα ορίζει ο αρμόδιος υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ., με αυτοκίνητο του

προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και συγκεκριμένα στο χώρο :
 Κοινωνικά – Δημοτικά Ιατρεία (Λ. Πεντέλης 62 1ος όροφος )

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.
Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία του προμηθευόμενου είδους, το κόστος μεταφοράς των
ειδών στους αποθηκευτικούς χώρους του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών, κάθε
απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των
ασφαλιστικών του εισφορών και οι νόμιμες κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος
πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» στο όνομα του Αναδόχου, βάσει της από
αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού
του Ν.Π.Δ.Δ. του οικονομικού έτους 2019, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την
παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών από την αρμόδια Επιτροπή που θα συντάξει το
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την
προδιαγραμμένη τεχνική περιγραφή του προμηθευομένου είδους.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο
οποίος βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΡΘΡΟ 11
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 215, του
Ν.4412/2016.
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.
4412/2016.
4. Σε κάθε περίπτωση το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των
ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω

ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει
οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί
σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.
5. Η παραλαβή θα γίνεται, με μακροσκοπικό έλεγχο, από την αρμόδια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 που έχει ορισθεί,
σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζεται αναλυτικά στο συμφωνητικό.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και
παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου
να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τους όρους της παρούσας.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη με καινούργια σε περίπτωση που
αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης σε περίπτωση ποιοτικής
ανεπάρκεια τους, εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεως. Κάθε
δαπάνη για την αποκατάσταση κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον
ανάδοχο.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη εντός πέντε εργάσιμων
ημερών από την εκάστοτε παραγγελία η οποία μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω
έγγραφου μηνύματος με FAX ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email).
10. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και
ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
11. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής
νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια 10 Μάιος 2019
Αικατερίνη – Μπλέτσα
Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών

Βριλήσσια 10 Μάιος 2019
Ο Συντάξας
Ηλίας Μποζάς
Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής και Υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
16.100,00€
3.864,00€
19.964,00€
11/2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για
τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος των άρθρου 1 ταξινομείται
με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 33157000-5, με τίτλο «Προμήθεια ειδικών ασκών
συλλογής αίματος και εμπλουτισμού τους με μείγμα ιατρικού οξυγόνου στην αλλοτροπική
του μορφή, με ταυτόχρονη παραχώρηση του συνοδού εξοπλισμού και του εκπαιδευμένου
ιατρικού προσωπικού».
Άρθρο 1 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Οι ειδικοί ασκοί είναι συγκεκριμένοι ,πρέπει να είναι χωρητικότητας 400ml και να αποτελούνται
από ειδικό υλικό που να είναι ανθεκτικό στην αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου, από ειδικό
(PVC) και να περιέχει 35 ml ειδικό αντιπηκτικό διάλυμα ACDA.
Είναι ασκός τριών εισόδων με πύλες ασφαλείας 175 microfilter .Αποτελείται από ένα ειδικό
σωλήνα που καταλήγει σε μία λαβή Luer Lock όπου εφαρμόζει ο φλεβοκαθετήρας ενώ το
άλλο άκρο του είναι συνδεδεμένο με τη μεσότητα του ασκού που είναι δεύτερη είσοδος. Από
την πρώτη είσοδο γίνεται η έγχυση της απαιτούμενης ποσότητας του αερίου χωρίς να γίνεται
χρήση κάποιας βελόνας και έτσι εξασφαλίζουμε έναν υψηλό δείκτη ασφαλείας και
αποστείρωσης. Η τρίτη είσοδος φέρει ειδικό μηχανισμό αυτομετάγγισης με ειδικό φίλτρο και
ροοστάτη όπου δεν επιτρέπει την επιστροφή του αίματος όταν π.χ. υπάρχουν τριγλυκερίδια
και χοληστερίνη σε υψηλές τιμές .Από την τρίτη είσοδο το αίμα, που είναι ήδη εμπλουτισμένο
σε οξυγόνο επιστρέφει στον οργανισμό από την ίδια οδό. Αυτός ο ειδικός ασκός είναι μίας
χρήσεως.
Επίσης :
Το συγκεκριμένο μηχάνημα εκπομπής μείγματος αερίου Ο2Ο3 (οξυγόνου –όζοντος) πρέπει
να έχει :
Τη δυνατότητα γρήγορης λήψης υψηλών συγκεντρώσεων μέχρι 70 μg/ml, γρήγορη επιλογή
προγραμμάτων που συνοδεύεται από άμεση ροή του μείγματος, να υπάρχει ενδεικτική οθόνη
προγραμμάτων, να λειτουργεί Auto test, να έχει φωτόμετρο, να υπάρχει δυνατότητα
εξωτερικής τροφοδοσίας Ο2 ,να διαθέτει εσωτερική φιάλη Ο2 και έτσι θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε χώρο .Να διαθέτει ένα σωλήνα για σύνδεση που να φέρει
γυάλινη στήλη 2lt για την παρασκευή επιθεμάτων αποστείρωσης και επίσης να υπάρχει η
δυνατότητα να συνδεθεί με μία φορητή μονάδα που θα φέρει αισθητήρες όπου εφαρμόζεται
ο ασκός του αίματος.
Τιμή ανά τεμάχιο: 100,00ευρώ (100,00 €)
Άρθρο 2 – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Παραχώρηση Ιατρικού μηχανήματος εκπομπής μείγματος αερίου Ο2Ο3 (οξυγόνου –
όζοντος) ισχυρής αναλγητικής και αντιφλεγμονώδους ιδιότητας με υψηλή ανάλυση
εκπομπής αποτελούμενο από:

- Δυνατότητα γρήγορής λήψης υψηλών συγκεντρώσεων μέχρι 60mg/ml
- Γρήγορη επιλογή προγραμμάτων που συνοδεύεται από άμεση ροή του μείγματος
- Φωτόμετρο
- Ενδεικτική οθόνη προγραμμάτων
- Λειτουργία auto test
- Δυνατότητα εξωτερικής τροφοδοσίας Ο2
- Διαθέτει εσωτερική φιάλη Ο2
- Διαστάσεις: 550-1,65-450
Θα πρέπει να διαθέτει όλα τα καλώδια σύνδεσης και να πληροί τις πιστοποιήσεις 93/42/CE
Classe 2A
Η παραχώρηση θα ισχύει έως ότου ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο και πάντως όχι
πέραν της 31.12.2019
Τιμή: Δωρεάν
Άρθρο 3 – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ
Μέθοδος μεγάλης αυτομετάγγισης με οξυγόνο στην αλλοτροπική του μορφή καθώς και
ενδαρθρικές, ενδομυϊκές και υποδόριες εκχύσεις.
Θα παραχωρηθεί από τον Ανάδοχο ένας (1) Ιατρός πιστοποιημένος για την ανωτέρω
εφαρμογή. Ο ιατρός θα πρέπει να διαθέτει:
1. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Ιατρού .
2. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
3. Πτυχίο Iατρικής.
4. Τίτλος ειδικότητας.
5. Βεβαίωση άσκησης ειδικότητας από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
Η παραχώρηση θα ισχύει έως ότου ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο και πάντως όχι
πέραν της 31.12.2019
Τιμή: Δωρεάν
Άρθρο 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
Αφορά θεραπευτικά πρωτόκολλα για οστεοαρθρίτιδα, ρευματοπάθειες, οσφυαλγίεςισχιαλγίες, αυχενο-βραχιόνιο σύνδρομο, νόσος του Crohn, νόσος του υπερευαίσθητου
εντέρου, ζαχαρώδης διαβήτης και αγγειοπάθειες.
Τιμή: Δωρεάν
Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν την προμήθεια, την εγκατάσταση, την μεταφορά και
την φορτοεκφόρτωση στον χώρο των Κοινωνικών – Δημοτικών Ιατρείων του Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια 10 Μάιος 2019
Αικατερίνη – Μπλέτσα
Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών

Βριλήσσια 10 Μάιος 2019
Ο Συντάξας
Ηλίας Μποζάς
Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής και Υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
16.100,00€
3.864,00€
19.964,00€
11/2019

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α

Προμηθευόμενο Είδος

1

Ασκοί συλλογής αίματος χωρητικότητας 400ml , που
να αποτελούνται από ειδικό υλικό ανθεκτικό στην
αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου , από ειδικό
(PVC)και να περιέχει 35 ml ειδικό αντιπηκτικό διάλυμα
ACD-A.
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Παραχώρηση ιατρικού μηχανήματος παραγωγής
μείγματος ιατρικού οξυγόνου(Ο2- Ο3) στην
αλλοτροπική του μορφή
Διενέργεια θεραπειών από ιατρικό προσωπικό
εξειδικευμένο στις ιατρικές πράξεις μεγάλης
αυτομετάγγισης , το οποίο θα μεταβαίνει στο χώρο του
Ν.Π.Δ.Δ. κατόπιν προγραμματισμένων συναντήσεων.
(Κατ’ ελάχιστο 5 θεραπείες την φορά)
Υπηρεσίες μελέτης και αξιολόγησης του ιατρικού
ιστορικού κάθε ωφελούμενου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια 10 Μάιος 2019

Τιμή
Μονάδος ( € )

Ποσότητα

100

161

Μονάδα
Μέτρησ
ης
Τεμάχιο

ΔΩΡΕΑΝ

1

Τεμάχιο

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

161

Υπηρεσία

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

161

Υπηρεσία

ΔΩΡΕΑΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

16.100,00
3.864,00
19.964,00

Δαπάνη
(€)
16.100

Βριλήσσια 10 Μάιος 2019
Ο Συντάξας

Αικατερίνη – Μπλέτσα
Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ηλίας Μποζάς
Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής και Υγείας

