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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ (COVID-19 Antigen Rapid 
Test (Nasopharyngeal Swab) ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ: 
 

Η ΕΡΤ ΑΕ έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α΄169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 

75 έως 83 (ΦΕΚ Α΄ 184/2020)]. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/2016), όπως  έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Την έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη της Ε.Ρ.Τ  Α.Ε για την διενέργεια τεστ αντιγόνων 
(Rapid Ag Covid-19 Test) για ανίχνευση κορωνοϊού (CPV:85141000-9) για τον έλεγχο  του 
ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας αλλά και των καλεσμένων ενημερωτικών και άλλων 
εκπομπών. 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3803/09.02.21 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου(Πρακτικό 253, 
6.  Θ. 44 ) για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016   
7. Την με αρ. πρωτ. 2528/17.02.21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ΕΡΤ Α.Ε 

(ΑΔΑ:ΨΩΝΓ465Θ1Ε-05Ω), 
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Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι  
 
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή οικονομικοτεχνικής προσφοράς, με 

αντικείμενο την προμήθεια COVID-19 Antigen Rapid Test (Nasopharyngeal Swab) και την 

παροχή υπηρεσιών διενέργειας αυτών στις εγκαταστάσεις της Ε.Ρ.Τ. ΑΕ 

Παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης: 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A –  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ –   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

===================================================================== 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 432, 15342, Αγ. Παρασκευή 

Πληροφορίες: Α. ΔΕΡΒΙΣΗ 

Τηλέφωνο: 210-6092360- 6075749 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kdervisi@ert.gr                
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ. ΑΕ) με την παρούσα Πρόσκληση ζητά την 
προμήθεια 9.375 τεμαχίων «COVID-19 Antigen Rapid Test (Nasopharyngeal Swab)» 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την πανδημία λόγω του κορωνοϊού Covid-19.  

Για λόγους που επιβάλλονται από την πανδημία η οποία βρίσκεται σε έξαρση και απαιτεί 
αδιάλειπτους καθημερινούς ελέγχους για την ασφάλεια προσωπικού και εξωτερικών 
συνεργατών και καλεσμένων εκπομπών της Ε.Ρ.Τ. απαιτείται η προμήθεια σημαντικού αριθμού 
rapid test τα οποία θα διενεργούνται από τον Ανάδοχο εντός του Ραδιομεγάρου της Ε.Ρ.Τ. σε 
συνεργασία με την υπηρεσία προστασίας της Ε.Ρ.Τ. Λόγω δε της επείγουσας ανάγκης παραλαβής 
των ανωτέρω test σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Ε.Ρ.Τ.  καταφεύγει στην ως άνω προμήθεια με 
τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

Προμήθεια: 9.375 τεμάχια Covid-19 Antigen Rapid Test με παροχή υπηρεσιών διενέργειας των 
τεστ 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 150.000€, με τιμή μονάδας 16€  συμπεριλαμβανομένης της 
διενέργειας αυτών των test (10€ /test + 6 € η διενέργεια  του test).  
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 

προσφερόμενης τιμής. 

 
Η ΕΡΤ ΑΕ δύναται να κατακυρώσει μεγαλύτερη της προαναφερθείσας ποσότητα  και μέχρι 
εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 
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Δικαιούμενοι υποβολής προσφοράς : Δικαίωμα υποβολής προσφοράς  έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων (κοινοπραξίες, συμπράξεις κ.τ.λ.) που 

εδρεύουν στην ημεδαπή ή στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα Κράτη – Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α’ 139) ή είναι εγκατεστημένα στα Κράτη τα 

οποία έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή τα οποία έχουν συνάψει διμερείς 

συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, εφόσον 

διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης  

Λόγοι αποκλεισμού: αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης  προσφέρων οικονομικός φορέας , εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του  (εάν  πρόκειται 

για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν   πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι  λόγοι που προβλέπονται ε στο άρθρο 73 παρ. 1 και 

2  του  Ν 4412/2016.  

 

Α.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στο κεντρικό 
πρωτόκολλο της ΕΡΤ Α.Ε (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432, Ισόγειο, γραφείο Ρ 009 Αγία 
Παρασκευή ΤΚ 15342) το αργότερο  μέχρι τις 25/02/21 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ.  
 
Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται και ταχυδρομικά στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΕΡΤ 
Α.Ε και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην ΕΡΤ Α.Ε και με δική τους ευθύνη μέχρι την ως άνω οριζόμενη καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην ΕΡΤ Α.Ε με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Τυχόν Διευκρινήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης της ΕΡΤ Α.Ε 
(αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτημάτων είναι η κα Κατερίνα Δερβίση  τηλ: 210 609 

2036, email: kdervisi@ert.gr). 

Η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα, ή σε περίπτωση νομικού 

προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, 

προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένη  και υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα. Η προσφορά απορρίπτεται 

όταν υπάρχουν σ‘ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών 

Οι  προσφορές ( τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) υποβάλλονται ξεχωριστά 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε πρωτότυπο και ένα αντίτυπο. Στον φάκελο της προσφοράς 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 

α) Η λέξη «Προσφορά» 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
γ) To θέμα της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ 
(COVID-19 Antigen Rapid Test (Nasopharyngeal Swab) ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» 
δ) Η καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
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ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές και προσφορές για μέρος της 
προμήθειας. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Β Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, 
υποβάλλεται, επί ποινή απόρριψης, μαζί με την Τεχνική Προσφορά, Υπεύθυνη δήλωση του 

συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: 
 
α) η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
Πρόσκλησης,   
β) διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό, κτλ.) για την εκτέλεση 
της σύμβασης, 
γ) η προσφορά του ισχύει για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, 
δ) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
ε) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού  του  άρθρο 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/16 

στ) σε περίπτωση που ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που αναγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης 

Η ως άνω αναφερόμενη υπεύθυνη  δήλωση, δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής. 
 
Γ.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
Στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ της παρούσας Πρόσκλησης. Οι 
τιμές προσφοράς θα δίδονται σε Ευρώ και θα παραμείνουν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για όλη τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης που θα υπογραφεί. Περιλαμβάνονται δε όλες οι νόμιμες κρατήσεις 
 
Οικονομική Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό όπως ορίζεται στην παρούσα 
Πρόσκληση απορρίπτεται. 
 
Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής. Η οικονομική προσφορά δεν 
επιτρέπεται να θέτει όρο αναπροσαρμογής, ούτε να τροποποιείται κατά τον αρχικό ή κατά 
τυχόν παράταση χρόνο ισχύος της.   
Σε περίπτωση υποβολής ισότιμων προσφορών η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κλήρωση 
ενώπιον του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Αξιολόγησης) και των 
συμμετεχόντων. 
Ισότιμες προσφορές θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. 
 

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης  – Διαδικασία Διενέργειας- Αξιολόγησης 
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Η Επιτροπή θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση. Λόγω των έκτακτων συνθηκών 
και της εξάπλωσης του κορονοϊού, η αποσφράγιση δεν θα γίνει δημόσια.  Οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι μπορούν να λάβουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς μόνο ηλεκτρονικά. Ειδικότερα η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα 
προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται στην ΕΡΤ Α.Ε μετά την λήξη 
υποβολής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες. 
 
 
Η αποσφράγιση του φακέλου των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα 
γίνουν σε μία συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση 
μονογράφονται  κατά φύλλο  από όλα τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού οι Τεχνικές 
Προσφορές και οι Οικονομικές Προσφορές. 
 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, ο συμμετέχων στον οποίο 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί η κατακύρωση (προσωρινός Ανάδοχος) οφείλει, άμεσα  από την 

σχετική έγγραφη ξεχωριστή ειδοποίησή του, να προσκομίσει στο κεντρικό πρωτόκολλο της 

ΕΡΤ Α.Ε σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α΄ δικαιολογητικά 

κατακύρωσης.  

 

Ο ως άνω σφραγισμένος φάκελος θα φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: 

 

α)  «Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

β)    Την  επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής και την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την 

προμήθεια, δηλαδή θα αναγράφεται  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε – 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  –ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  

γ)    Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης και το αντικείμενο αυτής. 

δ)    Τα στοιχεία του αποστολέα.  

Τρόπος πληρωμής.  
 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται μηνιαίως, με την προσκόμιση των νομίμων 
δικαιολογητικών και κατόπιν έκδοσης της σχετικής Βεβαίωσης/Πρωτοκόλλου Παραλαβής από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  .  
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της προμήθειας  στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
 Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
  
α)  Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
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β)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 

Εγγυήσεις που απαιτούνται:  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει  Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί: α) στο  πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (https://promitheus.gov.gr), β) 

στο πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr)  και γ) θα διατίθεται ηλεκτρονικά στο 

δικτυακό τόπο της ΕΡΤ. Α.Ε., www.ert.gr , στην επιλογή «ΕΤΑΙΡΙΑ»/ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ». 

===================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                           

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ 

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 Kοινοποίηση: 

 Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου 
 Γενική Δ/νση Δ.Ο.Υ 
 -Δ/νση Διοικητικής Μέριμνας 
 Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης 
 Τμήμα Προμήθειας Υπηρεσιών (kdervisi@ert.gr)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Α΄ Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού  άρθρου 73 παρ. 1 ,  
απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,  εκδόσεως έως 
τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του  από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η  υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά: 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, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

 

Β  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού  άρθρου 73 παρ. 2:   

α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης   σύμφωνα  με  τους  νόμους  της  χώρας εγκατάστασής του . 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν πιστοποιητικό 

καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής 

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι έχει 

εκπληρώσει τις φορολογικές του  υποχρεώσεις του, όπως προβλέπεται από τους νόμους της  

χώρας εγκατάστασής του. 

Τα ως άνω  υπό στοιχ. α και β πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής τους.  
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους 
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως 
πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία να καλύπτουν και 
τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,  
γ) Υπεύθυνη Δήλωση που έχει συνταχθεί  μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών στην οποία να δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
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Γ΄ Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω: 

α) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε): 
 

 Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό με θεώρηση της αρμόδιας αρχής και τη δημοσίευσή 
του στο Φ.Ε.Κ ή την ανακοίνωση καταχώρισής του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του 
αρμοδίου κατά τόπον Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού-Εμπορικού  Μητρώου. 

 Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί καταστατικών 
τροποποιήσεων της εταιρείας. 

 Αντίγραφο Πρακτικού του ισχύοντος Δ.Σ από το οποίο να προκύπτει η σύνθεσή του, η 
συγκρότησή του σε σώμα, η θητεία του και η εξουσία εκπροσώπησης καθώς και το αντίστοιχο 
Φ.Ε.Κ ή η ανακοίνωση καταχώρισής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του αρμοδίου κατά 
τόπον Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού-Εμπορικού Μητρώου. 
Σε περίπτωση που εκκρεμούν οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις κατατίθενται όλα τα 
υποβληθέντα προς δημοσίευση έγγραφα καθώς και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής 
παραβόλων.      
 
β) Για τις εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε): 

 
 Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό με θεώρηση της αρμόδιας αρχής και τη 

δημοσίευσή του στο Φ.Ε.Κ ή την ανακοίνωση καταχώρισής του στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο του αρμοδίου κατά τόπον Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού-Εμπορικού 
Μητρώου. 

 Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί καταστατικών 
τροποποιήσεων εταιρείας 

 Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό διαχειριστή/ών, εάν αυτός/οί 
δεν καθορίζεται/ονται στο καταστατικό, καθώς και το αντίστοιχο ΦΕΚ ή η ανακοίνωση 
καταχώρισής του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του αρμοδίου κατά τόπον Επιμελητηρίου/ 
Επαγγελματικού-Εμπορικού Μητρώου. 
Σε περίπτωση που εκκρεμούν οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις κατατίθενται όλα τα 
υποβληθέντα προς δημοσίευση έγγραφα καθώς και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής 
παραβόλων. 
      
γ) Για τις ομόρρυθμες (Ο.Ε), ετερόρρυθμες (Ε.Ε) και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες 
(Ι.Κ.Ε): 
 

 Αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του με θεώρηση της αρμόδιας 
αρχής ή του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού με θεώρηση της αρμόδιας αρχής. 

 Πρόσφατο (τριών μηνών) Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας αρχής 
 
δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το ισχύον καταστατικό του. 
 
ε) Για φυσικά πρόσωπα: 
 

 Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με τις 
μεταβολές του. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
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Με την παρούσα Πρόσκληση η Ε.Ρ.Τ. ΑΕ αιτείται την Προμήθεια 

 

COVID-19 Antigen Rapid Test (Nasopharyngeal Swab) 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά : 

Relative Sensitivity : 97,7% 

Relative Specificity  : 99,0 % 

Accuracy : 98,6 % 

 

-  Στην τεχνική προσφορά, πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά : 

-Το φύλλο οδηγιών των τεστ που προσφέρονται . 

-Έγγραφο στο οποίο να αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των test που προσφέρονται. 
 - Βεβαίωση Λειτουργίας του προσφέροντος οικονομικού φορέα  - Παρουσίαση της δομής και 

της λειτουργίας της επιχείρησης του συμμετέχοντος, καθώς και αναφορά σε προηγούμενες 

συμβάσεις από την οποία να προκύπτει ότι ο  οικονομικός φορέας   διαθέτει την κατάλληλα 

τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο 

Έργων αντίστοιχου μεγέθους, περιεχομένου και απαιτήσεων με το υπό ανάθεση Έργο. 

 

Στην τεχνική προσφορά ο οικονομικός φορέας πρέπει επίσης να δηλώνει ότι αποδέχεται ότι :  

α) Ο έλεγχος των test θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των 

εγκαταστάσεων της ΕΡΤ Α.Ε. επί της Λ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή και Λ. Μεσογείων 136 

& Κατεχάκη καθώς και κατ' οίκον σε εξαιρετικές περιπτώσεις.  

β) Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή (5 ώρες ανά ημέρα)  από 

εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Αναδόχου, αποτελούμενο από δύο (2) άτομα. 

γ) Όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ΑΕ θα υπόκεινται σε έλεγχο ανώνυμα, με τη χρήση μοναδικού 

αριθμού ο οποίος θα δίνεται την  ώρα της εξέτασης και θα αντιστοιχεί στον εργαζόμενο με το 

αποτέλεσμά του. 

δ) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους σε 15-20 λεπτά 

από τη διενέργεια του τεστ. Η γνωστοποίησή τους στον Ιατρό Εργασίας θα γίνεται  με τη γραπτή 

συγκατάθεση του εργαζόμενου. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
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Στοιχεία Προσφέροντος  

 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία : ………………… 

Ταχ. Διεύθυνση: …………………………….. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  ……………………. 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: …………………… 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: …………………  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΤΙΜΗ/ΤΕΣΤ 

Κόστος Προμήθειας COVID-19 Antigen 

Rapid Test (Nasopharyngeal Swab) και   

παροχής Υπηρεσιών διενέργειας τεστ στις 

εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε /ανά τεμάχιο   

……………..€ 

  

 

 
   
 
 
       
             Ημερομηνία                     
 
 
              Υπογραφή/Σφραγίδα  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  -  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ / ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
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Ονομασία Τράπεζας: ______________________________ 
Κατάστημα: ______________________________________ 
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ. Κ - FΑΧ) ____________________ 
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________ 
 
Προς ΕΡΤ ΑΕ 
Λ. Μεσογείων 432, 153 42 ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
                                             

                                       Ημερομηνία:. 
ΕΥΡΩ: 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …… ΓΙΑ ….. 
ΕΥΡΩ ….. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ ………  
 
[ αναγράφεται: η πλήρης επωνυμία, η διεύθυνση και το Α.Φ.Μ του φυσικού ή νομικού 
προσώπου ] ή  [ ή σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης αναγράφεται:  (επωνυμία 
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης) και υπέρ των:  
α) επωνυμία ..............οδός·.............................αριθμός.................ΤΚ..................ΑΦΜ 
β) επωνυμία ..............οδός·.............................αριθμός.................ΤΚ..................ΑΦΜ 
γ) επωνυμία ..............οδός.............................αριθμός.................ΤΚ..................ΑΦΜ …. 
μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, ατομικά για καθένα από αυτά και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της 
Ένωσης/  Κοινοπραξίας/Σύμπραξης,] 
 
και μέχρι του ποσού των ευρώ..........................για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με τον 
αριθμό ...................και τον τίτλο …………..,  κατόπιν του διενεργηθέντος στις …….  συνοπτικού 
διαγωνισμού της ΕΡΤ Α.Ε με αντικείμενο «................»,  συνολικής αξίας................., σύμφωνα με 
τη με αριθμό...................Διακήρυξη. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, εντός πέντε (5) ημερών μετά από σχετική απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Εάν, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, μας ζητήσετε τη σταδιακή απομείωση του 
παραπάνω ποσού, θα εκδώσουμε και θα σας παραδώσουμε νέα εγγυητική επιστολή σε 
αντικατάσταση της παρούσας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..................   
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυητικών που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
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