
[1] 
 

 

 

           

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   13 /  01 / 2023 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  Αρ. πρωτ.: Δ.Π. 146 

    

 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙKAΣΙΩΝ 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΒΕΡΩΦ 12Α  
                           Τ.Κ. 104 33, ΑΘΗΝΑ  
ΠΛΗΡ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΩΡΗ, ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΟΥ 
ΤΗΛ.: 213 2037560, 213 2037567 
Ε-mail : siorid@ekapy.gov.gr, michoue@ekapy.gov.gr 
 

 
 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη της με στοιχείο ΕΚΑΠΥ 4/2022 διακήρυξης ανοιχτού 
διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια «Ειδικά 
Αναλώσιμα Υλικά των Μονάδων Αντιμετώπισης Ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού 
Επεισοδίου», με CPV: 33162200-5 (Εργαλεία χειρουργείου), CPV: 33111200-3 Υλικά 
αγγειογραφίας, CPV: 33111710-1 «Υλικά αγγειοπλαστικής», χρονικής διάρκειας 
τεσσάρων (4) ετών, εκτιμώμενης αξίας 65.089.834,60 ευρώ για τα τέσσερα (4) έτη, 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 
 
 
1. Αναθέτουσα αρχή:  Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) 
2. Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Αβέρωφ 12Α , Αθήνα 
3. Κωδικός NUTS: EL303 
4. Τηλέφωνο: 2132037559-560-567 
5. Εmail:  abalosou@ekapy.gov.gr, siorid@ekapy.gov.gr, michoue@ekapy.gov.gr  
6. Διεύθυνση Διαδικτύου: https://ekapy.gov.gr/prokirykseis/ 
7. Αρμόδιοι για Πληροφορίες: κα Αργυρώ Μπαλώσου, κα Δήμητρα Σιώρη, κα Ελένη Μίχου 

και ώρες 10:00–14:00, τηλέφωνα: 2132037559, 213-2057560-213-2057567  
8. Διάθεση Τεύχους Διακήρυξης: Ιστότοποι της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών 

Υγείας, διαδικτυακές πύλες Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο 
www.eprocurement.gov.gr.gov.gr με συστημικό αριθμό α/α 181062 

9. Αριθμός Τεύχους Διακήρυξης: ΕΚΑΠΥ  4/2022 
10. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης 

που ανήκει στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης και εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Υγείας. 

11. Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Ο κεντρικός, στρατηγικός και επιχειρησιακός 
σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, 
του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τομέα 
της Δημόσιας Υγείας. 

12. Από Κοινού Διαδικασία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης: Η σύμβαση ανατίθεται από την 
ΕΚΑΠΥ ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παρ. 1γ του άρθρου 41 του ν. 
4412/2016. 
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13. Κωδικός CPV: 33162200-5 «Εργαλεία χειρουργείου», CPV: 33111200-3 «Υλικά 
αγγειογραφίας», CPV: 33111710-1 «Υλικά αγγειοπλαστικής». 

14. Κωδικοί NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης της προμήθειας: EL 303 (Κεντρικός 
Τομέας Αθηνών). 

15. Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης: Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η 
προμήθεια του είδους «Ειδικά Αναλώσιμα Υλικά των Μονάδων Αντιμετώπισης Ισχαιμικού 
Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου». Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον κωδικό 
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  CPV: 33162200-5 (Εργαλεία 
χειρουργείου), CPV 33111200-3 Υλικά αγγειογραφίας, CPV 33111710-1 «Υλικά 
αγγειοπλαστικής» 

16. Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα και κατανομή των υπό προμήθεια 
ποσοτήτων 
Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται σε τμήματα, αφενός βάσει των επιμέρους 
κατηγοριών του προς προμήθειας είδους βασισμένη στις ανάγκες που δήλωσαν τα 
Νοσοκομεία, αφετέρου της ανάλυσης που κατέθεσε η επιτροπή των ειδικών επιστημόνων 
σχετικών ειδικοτήτων. 

17. Αριθμός Τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά: Η ολοκλήρωση της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για κάθε τμήμα 
με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και 
υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, ανά τμήμα/είδος και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές. 

18. Αναθέτουσες Αρχές (Αγοραστές) που συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο: Οι 
αγοραστές που συμμετέχουν στη συμφωνία πλαίσιο είναι οι ακόλουθοι: 

 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

(Υ.ΠΕ.) 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

1η  ΥΠΕ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Γ.Ν. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 

 Γ.Ν. ΑΘΗΝΏΝ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

2η  ΥΠΕ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 

3η  ΥΠΕ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ 

 Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

4η  ΥΠΕ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

5η  ΥΠΕ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

6η  ΥΠΕ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
- ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ 

 Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

7η  ΥΠΕ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
19. Συνολικός Ετήσιος προϋπολογισμός: 16.272.458,65€ χωρίς Φ.Π.Α. 
20. Συνολικός προϋπολογισμός για τα τέσσερα (4) έτη: 65.089.834,60€  χωρίς Φ.Π.Α. 
21. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 
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22. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για τη σύναψη συμφωνίας 
πλαίσιο για την προμήθεια  «Ειδικά Αναλώσιμα Υλικά των Μονάδων Αντιμετώπισης Ισχαιμικού 
Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου 

23. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής. 

24. Διάρκεια Συμφωνίας Πλαίσιο: Χρονική Διάρκεια τέσσερα (4) έτη, εκτιμώμενης αξίας 
16.272.458,65€ για ένα (1) έτος και 65.089.834,60€  για τα τέσσερα (4) έτη, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών των φορέων εποπτείας της ΕΚΑΠΥ 

25. Χρονοδιάγραμμα σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων: Αγοραστές μπορούν να 
υπογράφουν για κάθε έτος της συμφωνίας-πλαίσιο από μία (1) έως και τέσσερις (4) 
εκτελεστικές συμβάσεις.  

26. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις, κοινοπραξίες, 
συνεταιρισμοί.  

27. Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο, Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
εκτελεστικών συμβάσεων. 

28. Λόγοι αποκλεισμού: Τέλεση ποινικών αδικημάτων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016, αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, 
οικονομικοί φορείς που τελούν σε μία από τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παρ. 4 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 3 και 4 του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και περιπτώσεις 
κατά τις οποίες έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα ποινή αποκλεισμού από τη συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
Αναλυτικά οι λόγοι αποκλεισμού ορίζονται στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης. 

29. Κριτήρια Επιλογής:  
Α) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: Oι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να ασκούν εμπορική και βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4. της διακήρυξης. 
Β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Όσον αφορά την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει κατά τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές (2019, 
2020, 2021) χρήσεις να διαθέτουν μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών στο αντικείμενο του 
διαγωνισμού  για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, ύψους τουλάχιστον ίσου με το εκατό τοις 
εκατό (100%) της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος/ειδών για το ένα (1) έτος της συμφωνίας 
πλαίσιο, χωρίς ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα τμήματα/είδη, η παρούσα απαίτηση θα 
πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά για όλα τα σχετικά τμήματα/είδη. Δηλαδή, ο μέσος όρος 
του ετήσιου κύκλου εργασιών θα πρέπει να καλύπτει το ως άνω ποσοστό της εκτιμώμενης 
αξίας των σχετικών τμημάτων αθροιστικά για ένα (1) έτος της συμφωνίας πλαίσιο, χωρίς 
ΦΠΑ.   
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις μπορούν να 
καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 
Σε περίπτωση οικονομικού φορέα που αποδεδειγμένα δεν λειτουργεί για χρονικό διάστημα 
που καλύπτει τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, οι παραπάνω 
απαιτήσεις θα εξετάζονται ως προς τα έτη λειτουργίας αυτού. 

30. Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων: Ναι, όσον αφορά τα κριτήρια Οικονομικής και 
Χρηματοοικονομικής Επάρκειας καθώς και τα κριτήρια σχετικά με την Τεχνική και 
Επαγγελματική Ικανότητα. 

31. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: 30/12/2022 

32. Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.: 16/01/2023 
33. Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 16/01/2023 
34. Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών: Δώδεκα μήνες (12) μήνες από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης.  
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35. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www. eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 181062 

36. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : : Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 17:00 

37. Ημερομηνία και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 24 
Φεβρουαρίου 2023, ώρα 10:00 πμ, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., στα γραφεία Εθνικής Κεντρικής 
Αρχής Προμηθειών Υγείας, οδός Αβέρωφ, αριθμός 12Α, Αθήνα   

38. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση: Ο Πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού 

39. Γλώσσα Διαγωνισμού: Ελληνική  
40. Αρμόδιο Όργανο εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: Ενιαία Αρχή Δημόσιων 

Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ι. Ρέντης, 18233, Κτήριο Κεράνης, 
Τηλ: 2132141216, Τηλ. Πρωτοκόλλου: 2132141227, Email: aepp@aepp-procurement.gr  

41. Προθεσμία Υποβολής Προσφυγών:  
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,  
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

42. Γενικοί και Ειδικοί Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο: Σύμφωνα με το άρθρο 
4.3 της διακήρυξης.  

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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