ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ 434 /2020
Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του, Δέσποινα Καββαδία – Κωνσταντάρα,
Σύμβουλο, και τα μέλη του Αθανάσιο Καρακόιδα, Πάρεδρο, και, κωλυόμενων των
λοιπών Παρέδρων, Ιωάννη Βάγια, Εισηγητή.
Συνήλθε σε διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσιακής διαδικτυακής
πλατφόρμας e-presence.gov.gr, στις 16 Νοεμβρίου 2020, για να ελέγξει τη
νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης και των τριών (3) σχεδίων σύμβασης για την
προμήθεια από την Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,
ως Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ), αντιδραστηρίων (τεστ) συμβατών με μηχανήματα
διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό
COVID-19 προς κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης (ΠΓΝΘ) ΑΧΕΠΑ και του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Κομοτηνής, τα
στοιχεία των οποίων υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 9.11.2020 (αρ. πρωτ.
ΕΣ 55730) και συμπληρώθηκαν στις 16.11.2020 (αρ. πρωτ. ΕΣ 56763).
Άκουσε την εισήγηση του Παρέδρου Αθανασίου Καρακόιδα.
Σκέφθηκε κατά το νόμο
και αποφάσισε τα ακόλουθα:

Φ.439/2020
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Ι. Τα τρία (3) σχέδια σύμβασης και η υποκείμενη διαδικασία ανάθεσης για την
ανωτέρω

προμήθεια, συνολικού ποσού 1.521.299,55 ευρώ με ΦΠΑ, παραδεκτά

εισάγονται στο Κλιμάκιο για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 324 παρ. 1
του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις
στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική
απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 127/29.6.2020).
ΙΙ. Α. Το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών

και

Υπηρεσιών

(προσαρμογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147/8.8.2016 και διόρθωση σφαλμάτων Α΄ 200/24.10.2016 και Α΄
206/3.11.2016), ορίζει ότι: «(...) 2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις (…)
προμηθειών (…) σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: (…) γ) Στο μέτρο
που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές
διαδικασίες με διαπραγμάτευση (…)». Περαιτέρω, η από 10.8.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α΄ 157/10.8.2020), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4722/2020 (Α΄ 177/15.9.2020), ορίζει στο άρθρο δέκατο, με τίτλο «Διενέργεια
προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την
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αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19», ότι: «1. Για το χρονικό διάστημα έως την
31η Οκτωβρίου 2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης
προμήθειας (…) αντιδραστηρίων για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 μπορούν να διενεργούνται και από τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.)
της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), υπό την έννοια του άρθρου 2 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί
δημοσίων συμβάσεων. Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του
Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών και δύναται να
απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και
φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά
και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων
υγειονομικών αναγκών. (…)» και στo άρθρο ενδέκατο, με τίτλο «Διενέργεια
προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID19», ότι: «Για το χρονικό διάστημα έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19,

προς

τον

σκοπό

της

άμεσης

κάλυψης

των

αναγκών

σε

τεστ/ιατροτεχνολογικά προϊόντα από την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού
ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, συμβατών με μηχανήματα διενέργειας
διαγνωστικών εξετάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο δωρεάς προς το ελληνικό
Δημόσιο για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να
διενεργούνται διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και
αντιδραστηρίων (τεστ) για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19. Οι
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διαδικασίες προμήθειας προϊόντων του πρώτου εδαφίου μπορούν να διενεργούνται
κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων
(…) από τις Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών
(Κ.Α.Α.). Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για
χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση
πώλησης και διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων συμβατών με τις τεχνικές
προδιαγραφές των μηχανημάτων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη
χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την
αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.». Το δε άρθρο 16, με τίτλο
«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη εκτάκτων
αναγκών δημόσιας υγείας», της από 11.3.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55/11.3.2020), που κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76/3.4.2020), ορίζει ότι: «Οι τεχνικές προδιαγραφές,
οι απαιτούμενες ποσότητες, καθώς και ο καθορισμός του χρόνου παράδοσης των υπό
προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, που προορίζονται για κάλυψη έκτακτων
αναγκών δημόσιας υγείας των δημόσιων νοσοκομείων, και λοιπών νομικών
προσώπων εποπτείας των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών από τη διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19, εγκρίνονται με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου των
Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ)».
Β. Είναι πλέον κοινώς γνωστό ότι η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19)
συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπισή
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της. Προς τον σκοπό δε της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης του
κορωνοϊού, έχουν ληφθεί μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, καθώς
και περιορισμού της διάδοσης της ανωτέρω νόσου και της αντιμετώπισης των
συνεπειών της [βλ. ενδεικτικά ΠΝΠ από 25.2.2020 (Α΄ 42), 11.3.2020 (Α΄ 55),
14.3.2020 (Α΄ 64), κυρωθείσες με το ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ΠΝΠ από 20.3.2020 (Α΄
68), κυρωθείσα με το ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ΠΝΠ από 30.3.2020 (Α΄ 75), κυρωθείσα
με το ν. 4684/2020 (Α΄ 86), ΠΝΠ από 13.4.2020 (Α΄ 84), 1.5.2020 (Α΄ 90),
κυρωθείσες με το ν. 4690/2020 (Α΄ 104)]. Εξάλλου, το ότι η αντιμετώπιση της νόσου
του COVID-19 και των συνεπειών της συνιστά κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε
απρόβλεπτα γεγονότα που δικαιολογεί την απόκλιση από τους γενικά ισχύοντες
κανόνες άσκησης οικονομικής δραστηριότητας έχει αναγνωρισθεί ως γεγονός και σε
ενωσιακό επίπεδο [βλ. το εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Προσωρινό
πλαίσιο για την περαιτέρω στήριξη της οικονομίας», που δίνει στα κράτη μέλη τη
δυνατότητα να κάνουν χρήση της πλήρους ευελιξίας που προβλέπεται στο πλαίσιο
των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, με στόχο τη στήριξη της οικονομίας υπό τις
σημερινές συνθήκες της πανδημίας COVID-19 (C 2020, 1863 final), καθώς και την
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Οδηγίες σχετικά με τη χρήση του πλαισίου
για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την
κρίση της νόσου COVID-19», Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.4.2020
C 108 I/1]. Στο πλαίσιο δε αυτό εντάσσονται και οι προεκτειθείσες, ήδη κυρωθείσες
με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, διατάξεις των άρθρων δέκατου και ενδέκατου της
από 10.8.2020 ΠΝΠ, που θεσπίζουν μία ειδική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4412/2016) ειδικώς για την
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ανάθεση των έκτακτων προς αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 προμηθειών αντιδραστηρίων εξέτασης (τεστ) δειγμάτων
βιολογικού υλικού για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19,
συμβατών με μηχανήματα διενέργειας των σχετικών διαγνωστικών εξετάσεων
(αναλυτές), που διαθέτουν τα δημόσια νοσοκομεία και ενδέχεται να είναι αντικείμενο
δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο, για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID19. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διενεργείται από την οικεία Διοίκηση Υγειονομικής
Περιφέρειας, που ειδικώς ως προς την ανάθεση της προμήθειας των οικείων ειδών
ενεργεί ως Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ), μόνο κατά το περιορισμένο χρονικό
διάστημα από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω ΠΝΠ (10.8.2020, σύμφωνα με το
άρθρο εικοστό αυτής) έως τις 31.10.2020. Εκκινεί δε με τη δημοσίευση σχετικής
πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, η οποία αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών. Οι
τεχνικές προδιαγραφές, οι ποσότητες και ο χρόνος παράδοσης των οικείων προς
προμήθεια ειδών εγκρίνονται με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών
Περιφερειών

(ΚΕΣΥΠΕ),

ενώ

κριτήριο

ανάθεσης

της

προμήθειας

είναι

αποκλειστικώς αυτό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς με βάση μόνο την τιμή
(χαμηλότερη τιμή). Οι διατάξεις αυτές, ερμηνευόμενες στενά και υπό το πρίσμα των
κανόνων του ενωσιακού δικαίου για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων,
λειτουργούν συμπληρωματικά αφενός προς τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄
του ν. 4412/2016, που προβλέπει τη δυνατότητα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, για λόγους
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτη περίσταση και μόνο στο
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απολύτως αναγκαίο μέτρο, και αφετέρου προς το άρθρο 86 του ν. 4412/2016, καθώς
προβλέπουν ως κριτήριο ανάθεσης των οικείων προμηθειών αποκλειστικά αυτό της
χαμηλότερης τιμής (βλ. συναφώς και την ως άνω Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής). Συνεπώς, μέσω της θέσπισης των διατάξεων αυτών ο νομοθέτης προέβη
στη νομοθετική αιτιολόγηση της συνδρομής της σχετικής κατεπείγουσας ανάγκης
(πρβλ. ΕΣ Ε΄ Κλιμ. 527/2020), η οποία συνίσταται στην αντιμετώπιση της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, και διαμόρφωσε μία ειδική διαδικασία ανάθεσης με
διαπραγμάτευση όχι σε μοναδικό προμηθευτή, αλλά μέσω δημοσίευσης πρόσκλησης
προς υποβολή προσφορών. Η πρόβλεψη δε αυτή κινήθηκε στο απολύτως αναγκαίο
μέτρο, καθώς (α) εφαρμόζεται για την προμήθεια ειδών που σχετίζονται αποκλειστικά
με την κατεπείγουσα ανάγκη της αντιμετώπισης της διάδοσης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και της σχετικής πανδημίας και (β) ισχύει για το ανωτέρω
περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα διαρκέσει η
κατεπείγουσα αυτή ανάγκη (πρβλ. ΕΣ VI Tμ. 638/2020, ΣΤ΄ Κλιμ. 27/2016). Πέραν
τούτου, το Κλιμάκιο επισημαίνει ότι ακόμα και υπό το καθεστώς της ανωτέρω
πανδημίας η νόμιμη απόκλιση από τις τακτικές διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων
συμβάσεων και η εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας που περιγράφεται στις ανωτέρω
διατάξεις ΠΝΠ εξαρτάται από την αιτιολόγηση της συνδρομής απρόβλεπτων
περιστάσεων ως προς το είδος και την έκταση της οικείας προμήθειας.
Συμπερασματικά, το παρόν Κλιμάκιο, όταν επιλαμβάνεται του ελέγχου σύμβασης που
έχει ανατεθεί με την ειδική διαδικασία των ανωτέρω διατάξεων ΠΝΠ και
προκειμένου να κρίνει ότι η χρήση της παρεχόμενης από το νομοθέτη δυνατότητας
κατά παρέκκλιση ανάθεσης με διαπραγμάτευση είναι νόμιμη, εξετάζει τη συνδρομή
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δύο σωρευτικά απαιτούμενων προϋποθέσεων: 1) αν η οικεία προμήθεια κατά είδος
και ποσότητα συνάπτεται άμεσα με την κάλυψη αναγκών που ανέκυψαν λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 2) αν συντρέχει απρόβλεπτη περίσταση που
καθιστά δικαιολογημένη τη μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις
τακτικές διαδικασίες ανάθεσης.
ΙΙΙ. Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτουν τα ακόλουθα:
Α. Με την 35182/26.8.2020 απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας (ΥΠΕ) Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκε, κατ’ εφαρμογή των άρθρων
δέκατου και ενδέκατου της από 10.8.2020 ΠΝΠ, η διενέργεια διαδικασίας
διαπραγμάτευσης κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
καθώς και οι όροι της πρόσκλησης αυτής, για την ανάθεση της προμήθειας, μεταξύ
άλλων: α) 20.000 αντιδραστηρίων (τεστ) για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό
COVID-19 συμβατών με τον αναλυτή NeuMoDx96 Molecular System, που έχει
αποτελέσει αντικείμενο δωρεάς προς το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, και 20.000 όμοιων
αντιδραστηρίων (τεστ) συμβατών με τον αναλυτή Real Time PCR m2000 RT, που
έχει παραχωρηθεί προς χρήση στο ίδιο Νοσοκομείο, προς κάλυψη των σχετικών
αναγκών του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ για διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη
ισχύος των σχετικών συμβάσεων, με δυνατότητα για έως και τετράμηνης παράτασης
με ή χωρίς την ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για έως και 100% αύξηση των
ζητούμενων ποσοτήτων, β) 1.500 όμοιων αντιδραστηρίων (τεστ) συμβατών με τους
αναλυτές AMPLILAB και EXTRALAB, που έχουν αποτελέσει αντικείμενο δωρεάς
προς το ΓΝ Κομοτηνής, προς κάλυψη των σχετικών αναγκών του ΓΝ Κομοτηνής
επίσης για διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της σχετικής
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σύμβασης, με δυνατότητα για έως και τετράμηνη παράταση με ή χωρίς την
ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για έως και 100% αύξηση των ζητούμενων
ποσοτήτων.
Β. Η αναγκαιότητα της ανωτέρω προμήθειας εγκρίθηκε με το πρακτικό
(απόφαση) της 126ης Συνεδρίασης/9.9.2020, Θέμα 4ο, του ΚΕΣΥΠΕ. Με το ίδιο
πρακτικό εγκρίθηκαν, επίσης, οι προαναφερόμενες ποσότητες των ως άνω προς
προμήθεια ειδών, ο χρόνος παράδοσής τους, ήτοι η προαναφερόμενη χρονική
διάρκεια των σχετικών συμβάσεων, οι τεχνικές τους προδιαγραφές, καθώς και οι
ενδεικτικές τιμές μονάδας (τιμές ανά εξέταση) αυτών, που είναι 50,00 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ για τα αντιδραστήρια του αναλυτή NeuMoDx96 Molecular System, 25,00 ευρώ
χωρίς ΦΠΑ για τα αντιδραστήρια του αναλυτή Real Time PCR m2000 RT, και 28,90
ευρώ χωρίς ΦΠΑ για τα αντιδραστήρια των αναλυτών AMPLILAB και EXTRALAB.
Γ. Με την 36375/4.9.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διοικητή
της ως άνω ΥΠΕ προκηρύχθηκε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η διαδικασία
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση, μεταξύ άλλων, της ανωτέρω προμήθειας. H
πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε στις 4.9.2020 στον ιστότοπο του προγράμματος
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gr, με ΑΔΑ: ΨΧ64ΟΡ1Ο-ΥΞ8), στο ΚΗΜΔΗΣ (με
ΑΔΑΜ: 20PROC007270045) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας
(https://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-symbaseis/prosklhseis-giaapeytheias-agora-ygeionomikoy-ylikoy-atomikwn-metrwn-prostasias-kai-farmakwnme-skopo-thn-antimetwpish-toy-korwnoioy-covid-19/7588-4h-ype-prosklhsh-363754-09-2020). Η πρόσκληση ορίζει ως κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας την
πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για καθένα
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από τα ως άνω προς προμήθεια είδη, καθώς και ότι τα στάδια αποσφράγισης, ελέγχου
και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών των προσφερόντων θα πραγματοποιηθούν ενιαία από την
επιτροπή της διαδικασίας και τα αποτελέσματά τους θα εγκριθούν με μία και
μοναδική απόφαση του Διοικητή της ως άνω ΥΠΕ, η οποία δύναται να εγκριθεί ως
προς τις προσφερόμενες τιμές κατακύρωσης από το ΚΕΣΥΠΕ. Τέλος, ορίζει ότι η
οριστική κατακύρωση της προμήθειας στους οικείους αναδόχους θα γίνει μετά από
την υποβολή εκ μέρους τους και τον έλεγχο από την Αναθέτουσα Αρχή των
προβλεπόμενων στην πρόσκληση δικαιολογητικών κατακύρωσης, προς απόδειξη της
νομιμοποίησής τους αλλά και της μη συνδρομής στο πρόσωπό τους των
προβλεπόμενων στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, λόγων αποκλεισμού
τους από τη διαδικασία.
Δ. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (10.9.2020) στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης υπέβαλαν προσφορές οι οικονομικοί φορείς: α) [Α] για
τα αντιδραστήρια του αναλυτή NeuMoDx96 Molecular System για το ΠΓΝΘ
ΑΧΕΠΑ, με αρχική τιμή μονάδας (τιμή ανά εξέταση) 54,06 ευρώ με ΦΠΑ και τελική
τιμή μονάδας 47,70 ευρώ με ΦΠΑ (βλ. την επικαιροποιημένη οικονομική προσφορά
της εταιρείας με αρ. πρωτ. 41071/6.10.2020), β) [Β] για τα αντιδραστήρια του
αναλυτή Real Time PCR m2000 RT για το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, με τιμή μονάδας 25,91
ευρώ με ΦΠΑ, και γ) [Γ] για τα αντιδραστήρια των αναλυτών AMPLILAB και
EXTRALAB για το ΓΝ Κομοτηνής, με τιμή μονάδας 30,634 ευρώ με ΦΠΑ. Με την
43734/21.10.2020 δε απόφαση του Διοικητή της ως άνω ΥΠΕ, που έλαβε υπόψη τα
38648/18.9.2020 και 41265/7.10.2020 πρακτικά της επιτροπής της διαδικασίας,
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καθώς και το πρακτικό (απόφαση) της 129ης Συνεδρίασης/28.9.2020 Θέμα 3ο του
ΚΕΣΥΠΕ περί έγκρισης των ως άνω προσφερόμενων τιμών μονάδας (όσον αφορά
στα αντιδραστήρια του αναλυτή NeuMoDx96 Molecular System εγκρίθηκε η ως άνω
αρχικά προσφερθείσα αυξημένη τιμή μονάδας), κρίθηκαν παραδεκτά/ές τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνικές προσφορές και οι οικονομικές προσφορές
των ανωτέρω εταιρειών και αυτές ανακηρύχθηκαν προσωρινές μειοδότριες της
ελεγχόμενης προμήθειας για τα ανωτέρω αντίστοιχα είδη που προσέφεραν.
Ε. Εν συνεχεία, με την 44621/30.10.2020 απόφαση του ίδιου ως άνω Διοικητή,
που έλαβε υπόψη το από 29.10.2020 πρακτικό της επιτροπής της διαδικασίας περί
αποσφράγισης και ελέγχου της πληρότητας, ορθότητας και νομιμότητας των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι ως άνω προσωρινές μειοδότριες
εταιρείες, κατακυρώθηκε σ’ αυτές οριστικά, σύμφωνα με τις ανωτέρω προσφορές
τους, η προμήθεια των ως άνω αντίστοιχων ειδών. Ειδικότερα, κατακυρώθηκαν: α) η
προμήθεια των αντιδραστηρίων του αναλυτή NeuMoDx96 Molecular System για το
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στην [Α], με συνολική τιμή 957.052,80 ευρώ με ΦΠΑ, β) η
προμήθεια των αντιδραστηρίων του αναλυτή Real Time PCR m2000 RT για το ΠΓΝΘ
ΑΧΕΠΑ στην [Β], με συνολική τιμή 518.295,75 ευρώ με ΦΠΑ, και γ) η προμήθεια
των αντιδραστηρίων των αναλυτών AMPLILAB και EXTRALAB για το ΓΝ
Κομοτηνής στη [Γ], με συνολική τιμή 45.951,00 ευρώ με ΦΠΑ (οι τιμές δεν αφορούν
στα ως άνω αντίστοιχα δικαιώματα προαίρεσης). Ακολούθως δε συντάχθηκαν και τα
αντίστοιχα τρία (3) σχετικά ελεγχόμενα σχέδια σύμβασης μεταξύ της ως άνω
Διοίκησης ΥΠΕ και των αντίστοιχων ανωτέρω αναδόχων εταιρειών.
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ΙV. Με δεδομένα αυτά και το 29/12.3.2020 έγγραφο του Προέδρου της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΔΑ: ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1),
σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αυτής για τη διενέργεια
έκτακτων και εξαιρετικών διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που το
αντικείμενό τους συνέχεται άμεσα με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, όπως οι ελεγχόμενες συμβάσεις, το Κλιμάκιο δεν διαπιστώνει
ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες στην ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων
αυτών, και, επομένως, κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων για
έλεγχο τριών (3) σχεδίων σύμβασης, υπό τον όρο ότι θα έχει προηγουμένως εκδοθεί η
απόφαση ανάληψης της σχετικής δημοσιονομικής υποχρέωσης (άρθρο 68 του ν.
4270/2014, Α΄ 143, και π.δ. 80/2016, Α΄ 145).
Για τους λόγους αυτούς
Δεν κωλύεται η υπογραφή τριών (3) σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια από
την Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως Κεντρικής
Αρχής Αγορών (ΚΑΑ), αντιδραστηρίων (τεστ) συμβατών με μηχανήματα διενέργειας
διαγνωστικών εξετάσεων για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19
προς

κάλυψη

των

αναγκών

του

Πανεπιστημιακού

Γενικού

Νοσοκομείου

Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, υπό τον όρο ότι θα
έχει προηγουμένως εκδοθεί η απόφαση ανάληψης της σχετικής δημοσιονομικής
υποχρέωσης.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΪΔΑΣ

