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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2020

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜ ΕΣ ΗΣ ΒΟΗΘ ΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜ ΗΜ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

& O/ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΡΑΦΕ/O ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση

: Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας EL 522

Ταχ. Κώδικας

: 555 35

Πληροφορίες

: Α. Χάνδρος

Τηλέφωνο

: 2313 326615

Fax

: 2310 347310

E-Mail

: a.chandros@ekab.gr

Ιστότοπος

: www.ekab.gr
ΑΡ. 41/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης προκειμένου να προχωρήσει στην
προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας - ΜΑΠ "Ολόσωμες φόρμες προστασίας τύπου TYVEK Α' S0gr
και πάνω σε μεγέθη XL & 2XL" προσκαλεί:

όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά στο ΕΚΑΒ Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας, ΤΚ 55535.
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 βάσει τιμής.
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται όχι μόνο για το σύνολο των ζητουμένων ποσοτήτων, αλλά και για
μέρος των ποσοτήτων. 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 των ειδών από την αμέσως επόμενη οικονομικότερη
προσφορά. Σε περίπτωση και πάλι μη κάλυψης των ποσοτήτων, η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί έως
την προμήθεια της συνολικής ποσότητας των ειδών.
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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 111), 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 κατατεθούν εντός κλειστού

φακέλου στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ - Παράρτημα

Θεσσαλονίκης Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας ΤΚ 55535 με την ένδειξη: «Προμήθεια ολόσωμων φορμών
προστασίας τύπου TYVEK Α, κατ' εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 42/Α'/25-022020 Αρ. φακ. (127/20)»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

►
►

Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή με και 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 02-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. σε κλειστό φάκελο
στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης αναγράφοντας:
•

Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

•

Την περιγραφή των αιτούμενου είδους

•

Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

•

Τα στοιχεία του αποστολέα
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•

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 ΣΥΜΜΕΤ ΟΧΗΣ» Περιέχει την
Υπεύθυνη δήλωση.
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (CE , Αποδεικτικά ΕΝ, 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 τους
(«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤ ΟΧΗΣ», «ΤΕ ΧΝΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη
«ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος οικονομικού φορέα.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 02-12-2020 και ώρα 11.00 π.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 02-12-2020 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 ΕΚΑΒ - Παράρτημα

Θεσσαλονίκης τηλ. 2313 326615.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμεvες από την επομένη
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει vα υπογράψει τη σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις
προβλεπόμενες από τις 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 ΕΠΙΣΤ ΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕ ΛΕΣ ΗΣ
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Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 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 απευθύνεται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ 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 τις 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 :
1.

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)

11.

Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Η κράτηση θα παρακρατείται μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
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111.

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)

ιν.

Κράτηση 2 % υπέρ Ψυχικής Υγείας

V.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

νι.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος ποσοστού 4 % επί του καθαρού ποσού

Ο ΦΠΑ 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 1 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ.
FAX
Email

ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής 648/2020
Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη διακήρυξή του, σας προσφέρουμε τα παρακάτω
είδη με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους.

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ολόσωμη φόρμα
προστασίας τύπου TYVEK Α
50 gr και πάνω σε μεγέθη
XL & 2XL

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

5.000

Ο προσφέρων
(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χειρουργικές ολόσωμες φόρμες προστασίας τύπου TYVEK Α 50 gr και πάνω σε μεγέθη XL & 2XL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(όρθρο 8 Ν.159911986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση ro αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 159911986)

ΠΡΟΣι1I:

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Ο-Η Όνομα:

1

Εηώνυμο:

1

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μφέρας:
Huεoounνicι νέννnσικ'

2

1:

Τόπος Γ tννησης:
Αριθμός Δελ τlou Τ αuτότnτcιc:
Τόπος Κατοικίας:

Τι,λ:

1

1

1

Οδός:

1

1
1

Αρ. Τηλεομοιοιύηοι, (Fax):

1

1

ΔΙVση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείοu
ΙΕιηaίl):

Αριθ:

1

1

τκ

1

1

Με αιομικη μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3Ι, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ β του άρθρου 22 του
Ν. 1599/Ί 98β, δηλώνω ότι:
Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008184'I/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλιiματος(ΕΕ L 300 της ·1 ·ι .11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων ιi των κρατών-μελών ιηςΕνωσης (ΕΕ C ·195 της 25.β."I997, σ. ·ι) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Σιιμβουλiου της 22ας Ιουλίου 2003. για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L '192 της 3·1.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των ωκονομκων συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 3-16 της 27.1 ·1 .1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με τον. 280312000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ιi εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα ·ι και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της ·Ι3ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ιi ηθική αυτουργία ή συνέργεια ιi απόπειρα δι(ιπρcιξης ενκλήμστος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιροηωηοη εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ri χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συσιήμοτος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.1 Ί .2005, σ. ·15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με 10 ν. 369'Ιi2008 (Α 166),
01) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 20'I1136/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης ΑπρIλίου 20Ί ·1, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθιίJς και για την ανηκατάοτσοη της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 10-1 της 15.4.20'11, σ. ·1 ), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον. 4198/2013 (Α" 215 ).
Ημερομηνi«:
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