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Π Ρ ΟΣ Κ ΛΗΣ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

προκειμένου να προχωρήσει στην

προμήθεια:
1. Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης μη αποστειρωμένα CPV: 33141420-0

προσκαλεί
όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν
προσφορά στο Παράρτημα Τρίπολης του ΕΚΑΒ, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Τρίπολη, Τ.Κ. 22 100.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
α) στο άρθρο 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα
«Κατεπείγοντα Μέτρα Αποφυγής και Περιορισμού της διάδοσης του
Κορωνοϊού (ΦΕΚ 42/τ. Α΄/25.02.2020) και β) (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/17-06-2020 αρ. 3).
Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
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βάσει τιμής.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται όχι μόνο για το σύνολο της ζητούμενης
ποσότητας, αλλά και για μέρος της ποσότητας του είδους. Η Υπηρεσία, σε περίπτωση
που η οικονομικότερη από άποψη τιμής προσφορά, δεν καλύπτει το σύνολο της
ζητούμενης ποσότητας που ορίζεται στην πρόσκληση, διατηρεί το δικαίωμα της
κατακύρωσης της υπόλοιπης ποσότητας του είδους από την αμέσως επόμενη
οικονομικότερη προσφορά. Σε περίπτωση και πάλι μη κάλυψης της ποσότητας, η
διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί έως την προμήθεια της συνολικής ποσότητας του
είδους.
Επισήμανση: Οι τελικές τιμές που θα προκύψουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες
θα αξιολογηθούν από την Υπηρεσία μας πριν την κατακύρωση, προκειμένου να
ληφθεί σχετική απόφαση συνέχισης ή μη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα από την επισυναπτόμενη
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙV), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του
οικονομικού φορέα….., νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης».
Γλώσσα: Ελληνική
Παράδοση εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος
παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή
μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος επί ποινής απόρριψης.
Οι προσφορές θα αποσταλούν, κατατεθούν εντός κλειστού

φακέλου στο

Παράρτημα του ΕΚΑΒ Τρίπολης Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Τ.Κ. 22 100 με
την ένδειξη: << Προμήθεια υγειονομικού υλικού του ΕΚΑΒ Τρίπολης κατ΄
2

ΑΔΑ: Ψ4ΛΗΟΡ1Π-ΞΟΔ

20PROC007741162 2020-11-30

εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 42/Α΄/25-02-2020 Αρ.
πρωτ. (3532/23-11-2020) >>

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές που
ζητούν απαλλαγή της από της κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.
Η προσφορά να σταλεί έως 07-12-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
σε κλειστό φάκελο στο Παράρτημα του ΕΚΑΒ Τρίπολης Τέρμα Ερυθρού
Σταυρού Τρίπολη Τ.Κ. 22 100

αναγράφοντας:

Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
Την περιγραφή του αιτούμενου είδους,
Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Τα στοιχεία του αποστολέα
Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»
Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που
θα εμπεριέχει τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την
διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις :
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Περιέχει την Υπεύθυνη δήλωση.
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. (CE,
Αποδεικτικά EN, Τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.)
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Περιέχει την οικονομική προσφορά βάσει Υποδείγματος.
Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την
ονομασία

του

περιεχομένου
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τους(π.χ.«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,«ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος
οικονομικού φορέα.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 07-12-2020 και ώρα

11.00 π.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:

Δευτέρα 07-12-2020 και ώρα

12.00 π.μ.

Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:30 π.μ. έως 14:30
μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Τρίπολης
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Τ.Κ. 22 100 τηλ. 2710 221182, 2710 221185.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίζει και την
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της (εφόσον προβλέπεται). Στην
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η
Υπηρεσία επιβάλλει της προβλεπόμενες της κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
Η Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωμα της μη κατακύρωσης - συμβασιοποίησης
και απορρόφησης μέρους ή του συνόλου της ζητούμενης από την
πρόσκληση ποσότητας των ειδών.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
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εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία,
τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε

εκδότης παραιτείται του

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με της προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του
εντάλματος πληρωμής και αποδίνονται αρμοδίως.
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται της ακόλουθες κρατήσεις :
5
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o

Υπέρ Δημοσίου, παρακράτηση ποσοστού 0,02% επί της αξίας των τιμολογίων
των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση
του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα
με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016.

o

Ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρ. Δυα/γ./π./οικ. 36932/1703-2009 Κ.Υ.Α
σε εφαρμογή του Α:3 του Ν. 3580/2007.

o

κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών

της

ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος
Α’) που αντικαθιστά το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε
χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του
χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα
και αποδίδεται κατά της κείμενες διατάξεις
o

Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,08% Εφαρμόζεται της δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται
σύμφωνα με της διατάξεις του ν. 4412/2016 της ισχύουν, από αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα ή κεντρική αρχή αγορών ανεξαρτήτως της πηγής
χρηματοδότησής της. Καταλαμβάνει της της συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού,
που έχουν συναφθεί μετά την 22.03.2017 (Ν. 4412/2016 – ΦΕΚ 147Α Άρθρο
350, Κ.Υ.Α. 1191/2017 – ΦΕΚ969Β). Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε
χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί
του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ
αντίστοιχα και αποδίδεται κατά της κείμενες διατάξεις.

o

παρακράτηση φόρου 4 % επί της καθαρής συμβατικής αξίας των
ειδών, (άρθρο 64 4172/2013)
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία.
Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην καθαρή (πλην ΦΠΑ) αξία του τιμολογίου και σε
αυτές (εκτός του φόρου) επιβάλλεται το νόμιμο χαρτόσημο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
6
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

-ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς
Οικονομική Προσφορά για …..
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

MEDIUM

Γάντια εξεταστικά
νιτριλίου μιας
χρήσεως μη
5

αποστειρωμένα

20.000 ΤΜΧ
LARGE 30.000
ΤΜΧ
EXTRA LARGE
200.000 ΤΜΧ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
1.300.000
ΤΜΧ
Φ.Π.Α. ( ….%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σ
Σ
Σ

7
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Συνολική Τιμή είδους

Χωρίς Φ.Π.Α.

Χωρίς Φ.Π.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1)Γάντια εξεταστικά νιτριλίου μιας χρήσεως μη αποστειρωμένα:
Αμφιδέξια, με ανατομικό σχεδιασμό, μήκος 240mm και ενισχυμένη μανσέτα με
σύστημα που εμποδίζει την αναδίπλωση του ρεβέρ.
Πιστοποιημένα ως προς τη συμμόρφωση με την Ευρωπαίκή οδηγία 93/42/EEC,
89/686/EEC & 90/128/EEC.
Να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαίκών Προτύπων EN 455-1,2,3,4.
Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος στην τελική συσκευασία του (κουτί).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να
ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
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ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο
:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός
Δελτίου

Τηλ:

Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Οδός

Αριθ:

Αρ. Τηλεομοιότυπου

Δ/νση Ηλεκτρ.

(Fax):

Ταχυδρομείου

ΤΚ:

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται
από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι
μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

1)

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της πρόσκλησης ενδιαφέροντος

1)

Συμμετέχω στην υπ.αριθμ…………………….………..πρόσκληση ενδιαφέροντος του
Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Τρίπολης

2)

Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του
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3)

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. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ

1) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου

73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
2) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα

παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016
Ημερομηνία:
Ο/Η Δηλ………

(Υπογραφή)
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