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και κάθε ενδιαφερόμενο
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης
«Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης covid-19, εφαρμογής ειδικών
διαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης Rapid Diagnostic Test του Covid-19

για τους

εργαζόμενους του Δήμου Σερρών», από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο, προϋπολογισμού
14.610,00 € χωρίς ΦΠΑ και 18.116,40 € με ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.
Η δημόσια σύμβαση αποτελείται από δύο(2) τμήματα, όπως παρακάτω :
Α/Α
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υπηρεσίας
διενέργειας τεστ μοριακής
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δήμος).
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Απαραίτητα χαρακτηριστικά του μοριακού Τest για την ανίχνευση του RNA του ιού SarsCov2.
1. Όλα τα προς χρήση αντιδραστήρια θα πρέπει να προορίζονται για in vitro διάγνωση
(CE-IVD)
2. Η ειδικότητα της μεθόδου θα πρέπει να είναι 100%
3. Θα πρέπει με τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια να είναι ξεκάθαρος ο εντοπισμός και
διαχωρισμός του ιού covid 19από τους άλλους γνωστούς μέχρι σήμερα κορονοϊούς
και άλλους παθογόνους ιούς του αναπνευστικού συστήματος
4. Η ευαισθησία και το κατώτερο όριο ανίχνευσης των αντίγραφων RNA του ιού SARSCoV-2 θα πρέπει να είναι τα 10 αντίγραφα RNA του ιού ανά αντίδραση.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι με βάσει τη χαμηλότερη τιμή.
Προσφορά μπορείτε να υποβάλλετε για τα δύο(2) τμήματα.
Οι οικονομικοί φορείς που θα καταθέσουν προσφορά απαιτείται να έχουν σε ισχύ άδεια
λειτουργίας μικροβιολογικού εργαστηρίου.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω λόγω του κατεπείγοντος θα εκδοθεί στη συνέχεια
σύμφωνα με το άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και
βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης σε συνέχεια του πρωτογενούς αιτήματος που
δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 20REQ007563562 2020-10-30.
Παρακαλούμε να μας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο e_mail: nikos@serres.gr, σχετική
οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, που θα απευθύνεται στο τμήμα
Προμηθειών, μέχρι την 04/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε φάκελο εντός της προθεσμίας,που θα απευθύνεται στο
τμήμα Προμηθειών, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που εξειδικεύονται στην παρούσα, που θα
απευθύνεται στο τμήμα Προμηθειών, όπως παρακάτω:

Εξωτερικά στο φάκελο θα έχετε την ένδειξη:
Προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης covid-19,
εφαρμογής ειδικών διαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης Rapid Diagnostic Test του Covid-19
για τους εργαζόμενους του Δήμου Σερρών»

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά1:

1

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των

δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την
παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του
άρθρου 107 του Ν.4497/2017)].

2

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους
του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και
αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Άδεια λειτουργίας μικροβιολογικού εργαστηρίου σε ισχύ.
Τα πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
Συνημμένα:

1. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΚΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ,
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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