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Αζήλα, 15/11/2017
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ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ππομήθεια ςγειονομικού
ςλικού (γάνηια) για ηα επγαζηήπια ηηρ Δθνικήρ σολήρ Γημόζιαρ Τγείαρ (CPV:
18424300-0)
Έσονηαρ ςπότη:
1.
Σιρ διαηάξειρ όπυρ ιζσύοςν :
1.1. ηνπ Ν. 2194/1994 (ΦΔΚ 34 Α), άξζξν 3 «Πεξί κεηαηξνπήο ηεο ΔΓΤ ζε
Ν.Π.Γ.Γ.» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.2920/2001(ΦΔΚ 131 Α), άξζξν 15
παξ. 5,
1.2. ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ
θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ¨Πξφγξακκα Γηαχγεηα¨ θαη
άιιεο δηαηάμεηο»,
1.3. ηνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α), άξζξν 4 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.
3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
1.4. ηνπ Ν.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α), «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα
εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη
άιιεο δηαηάμεηο»,
1.5. ηνπ Ν. 4524/2014 (ΦΔΚ 85 Α), «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012 θαη άιιεο
δηαηάμεηο»,
1.6. ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143 Α), «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4412/2016, άξζξν 377,
1.7. ηνπ Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160 Α), άξζξα 134 έσο 138,139, 157 θαη ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201, «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο»,
1.8. ηνπ Ν. 4286/2014 (ΦΔΚ 194 Α), άξζξν 13 «Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηε
δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ακνηβψλ λνζνθνκείσλ - ζχζηαζε θαη θαηαζηαηηθφ
ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Δηαηξεία ζπζηήκαηνο ακνηβψλ λνζνθνκείσλ
αλψλπκε εηαηξεία» - Πξνζαξκνγή ζην Δζληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο
2012/39/ΔΔ ηεο επηηξνπήο ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ηεο νδεγίαο 2006/17/ΔΚ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη κε ην άπθπο 74
ηνπ Ν. 4445/2016 (ΦΔΚ 236Α), «Δζληθφο Μεραληζκφο πληνληζκνχ,
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1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πνιηηηθψλ Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη
Κνηλσληθήο πλνρήο, ξπζκίζεηο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη
εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄ 85) θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ην
άπθπο 32 ηνπ Π.Γ. 121/17 (ΦΔΚ 148 Α).
ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,
ηνπ Π.Γ. 1233/1981 (ΦΔΚ 306 Α ) «Πεξί νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο
Τ..Α»,
ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 194 Α) «Πεξί αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
δηαηάθηεο».
ηνπ Π.Γ. 121/17 (ΦΔΚ 148 Α) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο».

2. Σιρ αποθάζειρ :
2.1. ηελ αξηζ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΔΚ 431 Β) απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δαπαλψλ
ηνπ δεκνζίνπ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη,
2.2. ηελ αξηζ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ 3400 Β) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Τγείαο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ»,
2.3. ηελ αξηζ. 5143/05-12-2014 (ΦΔΚ 3335 Β) ΤΑ ηνπ Αλαπιεξσηή
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, ηεο
δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο ππέξ ηεο
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο
παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α) φπσο
ηζρχεη»,
2.4. ηελ αξηζ. πξση. Α1α/47145/02-08-2017 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο
«Γηνξηζκφο Κνζκήηνξνο ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο» (ΑΓΑ:
7Α25465ΦΤΟ-ΡΘ6),
2.5. ηελ αξηζ. πξση. Β1.α/νηθ. 93503/12-12-16 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο
«Καηαλνκή πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο ζε επηκέξνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Δμφδσλ (ΚΑΔ)»
(ΑΓΑ:ΦΛ5Γ465ΦΤΟ-83Φ),
2.6. ηελ αξηζκ. πξση. 2/9647/ΓΠΓΚ/15-12-16 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο κε ζέκα «Γηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017»(ΑΓΑ:ΧΜΚΥΖ-773)
2.7. ηελ αξ. πξση. Α1β/Γ.Π. νηθ.97975/29-12-16 Κ.Τ.Α. «Μεηαθνξά θαη
θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ αξ. 69Γ ηνπ λ. 4270/2014 ζε νξγαληθέο
κνλάδεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο. (ΦΔΚ 4464/Β/30-12-16),
2.8. ηελ απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ Καζεγεηψλ ηεο ΔΓΤ (414/13-1-2017)
πεξί εμνπζηνδφηεζεο Κνζκήηνξα θαη Αλ. Κνζκήηνξα γηα ηα νηθνλνκηθά
ζέκαηα ηεο Δ..Γ.Τ.
2.9. ηελ αξηζ. πξση. ΔΓΤ/νηθ.166/24-01-2017 απφθαζε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο
ΔΓΤ «πγθξφηεζε Δηήζησλ Δπηηξνπψλ: α) δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο
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δηαγσληζκψλ, β) παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο εηδψλ ππεξεζηψλ θαη
εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη γ) αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ.»
(ΑΓΑ: 65Ο0465ΦΤΟ-ΑΧΕ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. πξση.
ΔΓΤ/νηθ.1549/15-05-2017 απφθαζε (ΑΓΑ:6ΘΓΘ465ΦΤΟ-ΖΔ).
2.10. Σελ αξηζ. πξση. Β1.α/νηθ. 6179/27-01-2017 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Τγείαο «Καηαλνκή θνηλψλ πηζηψζεσλ ησλ θνξέσλ 110 θαη 210 ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017»
2.11. ηελ αξηζ. πξση. 2/5834/7-2-2017 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ
Κξάηνπο, κε ζέκα: «Μεηαβνιέο εθηεινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ».
2.12. ηελ κε αξηζκ. πξση. ΔΓΤ/νηθ.2269/13-07-2017 «Έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο
γηα ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο
Τγείαο.» (ΑΓΑ:611Β465ΦΤΟ-61)
2.13. ηελ κε αξηζκ. πξση. Β3α/56084/26.07.2017 απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα: «Αλάιεςε
ππνρξέσζεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 1.080,00 επξψ απφ ηνλ Φ. 210
- Κ.Α.Δ 1211», ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ
πιεξσκήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε α/α 58931 (ΑΓΑ: ΧΡΗΗ465ΦΤΟ-8Η1)
2.14. ηελ ππ’ αξηζκ. 424/06.09.2017 Απφθαζε ηεο πλεδξίαζεο ηνπ πιιφγνπ
ησλ Καζεγεηψλ ηεο ΔΓΤ πεξί έγθξηζεο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο πγεηνλνκηθνχ
πιηθνχ γηα ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 1.080,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζε
βάξνο ηνπ ΚΑΔ 1211 Φ210.
2.15. Σν ππ’ αξηζ. πξση. ΔΓΤ/νηθ.4028/10-11-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο
ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ
(γάληηα) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο ΔΓΤ (CPV:
18424300-0)
3. Σν γεγνλφο φηη, ε ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ νγδφληα επξψ
(1.080,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηηο πηζηψζεηο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, έηνπο 2017 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ
Φ 210 ΚΑΔ 1211.
4. Σελ αλάγθε πξνκήζεηαο γαληηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο Δζληθήο
ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Ζ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο (ΔΓΤ) πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ απεπζείαο
αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ (γαληηψλ) γηα ηηο αλάγθεο ησλ
εξγαζηεξίσλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.), ζπλνιηθήο δαπάλεο
έσο ρηιίσλ νγδφληα επξψ (1.080,00€) ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ αλαινγνχληνο
Φ.Π.Α.
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Φ 210 ΚΑΔ 1211
ηνπ έηνπο 2017.
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. Ζ αλάζεζε
ζα γίλεη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά πνπ πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο, απνθιεηζηηθά βάζεη
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
Τπνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ δελ επηηξέπεηαη.
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Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ
Α1. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά,
ζπλεηαηξηζκνί ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην
αληηθείκελν ηεο ππφ αλάζεζεο ππεξεζίαο θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. Οη ελψζεηο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19
ηνπ Ν. 4412/2016.
Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα κφλν
δηαγσληδφκελν ζρήκα είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. ε
αληίζεηε πεξίπησζε ζα απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ (γλσκνδφηεζε ΝΚ
394/2000, νινκέιεηα).
Α2. Λόγοι Αποκλειζμού
Κάζε ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
Ν.4412/2016, εθφζνλ:
 ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο ηεο παξ.1, άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016. πκκεηνρή ζε
εγθιεηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή
εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνµηµνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο,
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ.
 έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο,
 γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, φπσο:
o αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/2016 (δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο,
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο), ή δηάπξαμε
ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ή επίδεημε ζνβαξήο
πιεκκέιεηαο.
o ηέιεζε ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαγσγή ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο απφ εθθαζαξηζηή ή
απφ ην δηθαζηήξην ή ππαγσγή ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή εάλ
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
o χλαςε ζπκθσληψλ κε ζηφρν ηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη
επηξξνήο κε αζέκηην ηξφπν ηεο δηαδηθαζίαο.
o εάλ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ λ. 4412/2016, ε νπνία δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά
κε άιια, ιηγφηεξα παξεκβαηηθά, κέζα.
Β. ΚΑΣΑΡΣΗΖ - ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ –ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, θαιείζηε λα ππνβάιιεηε ηελ πξνζθνξά ζαο, έυρ ηην
Σεηάπηη 22 Νοεμβπίος 2017 και ώπα 13:30 ζηελ Τπεξεζία Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ
ηεο ΔΓΤ (Λ. Αιεμάλδξαο 196, ΣΚ 115 21, Αζήλα, 1νο φξνθνο), ζε έλα θιεηζηφ
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θάθειν κε ηελ έλδεημε «Εκδήλωζη ενδιαθέρονηος για ηην προμήθεια σγειονομικού
σλικού (γάνηια) για ηα εργαζηήρια ηης Εθνικής Στολής Δημόζιας Υγείας».
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ζπκκεηνρήο πξνο ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή (ΔΓΤ), ε νπνία θαηαηίζεηαη εκηόρ ηος κςπίυρ θακέλος
πποζθοπάρ, πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζεί απφ ην Γεληθφ Πξσηφθνιιν, ζχκθσλα
κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παπαπηήμαηορ Β. Ζ αίηεζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο.
Ο θάθεινο πξνζθνξάο κπνξεί λα θαηαηεζεί απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΤ ή λα απνζηαιεί
ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Courier ή νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, ζηελ σο
άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία
επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα
απνζηαινχλ.
Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζα είλαη
εθπξφζεζκεο θαη ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ αθνχ απνξξηθζνχλ σο
κε θαλνληθέο απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα (κε εμαίξεζε ηνπο
ηερληθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη
ζηελ Αγγιηθή γιψζζα). Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ μέζκαηα,
παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ.
Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θπξίσο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα
θέξεη ηελ ΔΠΧΝΤΜΗΑ θαη ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ πξνζθέξνληνο Γηαγσληδφκελνπ θαη
λα αλαγξάθεη επθξηλψο ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο:
• Σελ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»
• Σνλ ηίηιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο «ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ
(ΔΓΤ)»
• Σελ δηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο «Λ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 196, ΑΘΖΝΑ,
Σ.Κ. 11521»
• Σνλ πιήξε ηίηιν ηεο Πξφζθιεζεο θαη ηνλ αξηζκφ πξση. απηήο.
 Σελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο.
• Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζθέξνληνο ήηνη ηελ επσλπκία, ηελ δηεχζπλζε,
ηνλ αξηζκφ, ηειεθψλνπ, ηνλ αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ηελ ειεθηξνληθή
ηνπ δηεχζπλζε (e-mail).
Ο ενιαίορ ζθπαγιζμένορ κςπίυρ θάκελορ ηηρ πποζθοπάρ ππέπει απαπαίηηηα να
πεπιλαμβάνει επί ποινή αποκλειζμού:
1. Σεσνική Πποζθοπά, ε νπνία ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη
ζα πεξηιακβάλεη επίζεο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (ηα νπνία ζα
επηζπλάπηνληαη):
Ο Πίνακαρ Διδών Α, ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα, ρσξίο ηηκέο.
2.

Τπεύθςνη Γήλυζη ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ
αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4250/2014 ΦΔΚ 74Α,
ζηελ νπνία:
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α) λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ.
β) λα δειψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη
εηδηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.
γ) παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, καηαίσζε ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζµνχ.
Ζ απαηηνχκελε θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπν θαη δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο (δει. απφ θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν
ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ εθπξνζσπεί θαη δεζκεχεη ηελ εηαηξεία) ή πξφζσπν
εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν.
3.

Οικονομική Πποζθοπά (ζε κλειζηό ςποθάκελο), φπνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη κε
ζαθήλεηα ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ηος Παπαπηήμαηορ Α. H αμηνιφγεζε θαη ε θαηαθχξσζε ησλ
πξνζθνξψλ ζα γίλεη γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε
ρακειφηεξε ηηκή.

εκεηψλεηαη φηη νη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε ΔΤΡΧ, έσο δχν δεθαδηθά ςεθία.
Ζ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέμπηη 23 Νοεμβπίος
2017 και ώπα 11:30 ζηελ Αίζνπζα ηεο Κνζκεηείαο ηεο ΔΓΤ (Λ. Αιεμάλδξαο 196,
Αζήλα, 1νο φξνθνο) απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο, πνπ
νξίζηεθε κε ηελ ππ. αξηζ. πξση. ΔΓΤ/νηθ.166/24.01.2017 ζρεηηθή απφθαζε (ΑΓΑ:
65O0465ΦΤΟ-ΑΧΕ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζ. πξση. ΔΓΤ/νηθ.1549/1505-2017 (ΑΓΑ:6ΘΓΘ465ΦΤΟ-ΖΔ) θαη ΔΓΤ/νηθ.3695/12-10-2017 (ΑΓΑ:
7ΓΗΔ465ΦΤΟ-ΛΘΓ)
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αχμεζε ησλ ηηκψλ απφ ηπρφλ ιάζε θαη παξαιείςεηο
απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αμηνινγεζνχλ κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ
ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Θα θξίλνληαη σο απαξάδεθηεο θαη ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ:
 δελ δίλνπλ ηηκή ζε επξψ ή είλαη αφξηζηεο ή δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε
πξνζθεξφκελε ηηκή.
 πεξηέρνπλ ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο ή ζέηνπλ φξν
αλαπξνζαξκνγήο.
 ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξφζθιεζεο.
 δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο
πξφζθιεζεο.
 δελ ππνβιεζνχλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά.
Τποβολή πποζθοπάρ από Ένυζη/Κοινοππαξία
Ζ θνηλή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο
αλαδφρνπο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε
έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ησλ ππνςήθησλ
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αλαδφρσλ. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο
νιφθιεξν.
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία νθείιεη επηπιένλ:


φια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα θάζε κέινο ηεο
Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.



Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Μέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μέινπο ζηελ
Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, θαη ζην Γηαγσληζκφ.



Τπεχζπλε Γήισζε θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο κε ηελ νπνία
δεζκεχνληαη φηη ζα ζπζηήζνπλ ηελ Κνηλνπξαμία, εθφζνλ ε ζχκβαζε αλαηεζεί
ζηε ζπγθεθξηκέλε Έλσζε ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη θαη νξηνζεηείηαη ην κέξνο
ηνπ Έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ζην
ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο, ζηελ νπνία δειψλεηαη έλα Μέινο σο ππεχζπλν γηα ην
ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο,
ζηελ νπνία ηα κέιε δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη ζα αλαιάβνπλ εηο νιφθιεξν ηελ
επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη κε ηελ νπνία δεζκεχνληαη φηη ζα
νξίζνπλ κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ηελ νπνία ζα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηα
ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ηελ εθπξνζψπεζε ηεο
Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οη
ελ ιφγσ ππεχζπλεο δειψζεηο είηε ζα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο, είηε ζα
θέξνπλ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.

Γ. ΦΤΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Ζ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ (γάληηα) γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο
ΔΓΤ.
ΔΗΓΟ

ΠΟΟΣΖΣΑ

1. ΓΑΝΣΗΑ LATEX ΜΗΑ ΥΡΖΖ, SMALL,
POWDER FREE (ΣΜΥ)
2. ΓΑΝΣΗΑ LATEX ΜΗΑ ΥΡΖΖ, MEDIUM,
POWDER FREE (ΣΜΥ)
3. ΓΑΝΣΗΑ LATEX ΜΗΑ ΥΡΖΖ, LARGE,
POWDER FREE (ΣΜΥ)
4. ΓΑΝΣΗΑ ΝΑΤΛΟΝ ΓΗΑΦΑΝΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ
(ΣΜΥ)

5.600
6.200
4.600
1.800

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη εληφο είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηελ εκέξα αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΓΤ (Λ.
Αιεμάλδξαο 196, 11521, Αζήλα).
Tα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ
θαη Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη λα θέξνπλ ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE.
Αλαιπηηθά νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ αλαθέξνληαη
θάησζη.
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ΠΗΝΑΚΑ Α. ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΩΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΓΑΝΣΗΑ)
Α/Α

1

2

3

4

ΔΗΓΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΔΗΓΟΤ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΓΑΝΣΗΑ LATEX
ΜΗΑ ΥΡΖΖ,
POWDER FREE
SMALL

Γάληηα κηαο ρξήζεο latex, ρσξίο πνχδξα, κεγέζνπο SMALL.
Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηα standards ηεο PPE Category III θαη
κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 89/686/EEC θαη EN Norms EN
420:2003.
Να πιεξεί ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο EN 374-2 κε AQL
1.5 θαη’ειάρηζην θαη EN 374-3
Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία παθέηνπ ησλ 100 ηεκαρίσλ.

5.600

ΓΑΝΣΗΑ LATEX
ΜΗΑ ΥΡΖΖ,
POWDER FREE
MEDIUM

Γάληηα κηαο ρξήζεο latex, ρσξίο πνχδξα, κεγέζνπο MEDIUM.
Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηα standards ηεο PPE Category III θαη
κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 89/686/EEC θαη EN Norms EN
420:2003.
Να πιεξεί ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο EN 374-2 κε AQL
1.5 θαη’ειάρηζην θαη EN 374-3
Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία παθέηνπ ησλ 100 ηεκαρίσλ.

6.200

ΓΑΝΣΗΑ LATEX
ΜΗΑ ΥΡΖΖ,
POWDER FREE
LARGE

Γάληηα κηαο ρξήζεο latex, ρσξίο πνχδξα, κεγέζνπο LARGE.
Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηα standards ηεο PPE Category III θαη
κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 89/686/EEC θαη EN Norms EN
420:2003.
Να πιεξεί ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο EN 374-2 κε AQL
1.5 θαη’ειάρηζην θαη EN 374-3
Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία παθέηνπ ησλ 100 ηεκαρίσλ.

4.600

ΓΑΝΣΗΑ ΝΑΫΛΟΝ
ΓΗΑΦΑΝΑ ΜΗΑ
ΥΡΖΖ

1. Να δειψλεηαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο
2. Να είλαη θηηαγκέλα απφ P.E.-δηάθαλα.
3. Να ζπλδπάδνπλ άξηζηα αληνρή θαη αθή, λα είλαη ιεπηά, κε
θαιή εθαξκνγή θαη λα κελ ζρίδνληαη εχθνια.
4. Να κε γιηζηξάλε θαη λα κελ θνιιάλε θαηά ηελ εθαξκνγή
ηνπο.
5. Να κελ πξνθαινχλ εξεζηζκνχο θαη αιιεξγίεο
6. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία αλά 100 ηεκάρηα

1.800

Γ. ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
1. Πιζηοποιηηικό Φοπολογικήρ Δνημεπόηηηαρ, ζε ηζρχ, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο.
2. Πιζηοποιηηικά Αζθαλιζηικήρ Δνημεπόηηηαρ, ζε ηζρχ, απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
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Ανηίγπαθο ποινικού μηηπώος (έκδοζηρ ηοςλάσιζηον ηελεςηαίος ηπιμήνος).
Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο:
α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν,
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
4. Αποδεικηικά έγγπαθα νομιμοποίηζηρ ηος πποζθέπονηορ, νηθνλνκηθνχ θνξέα.
α) ηηο ΑΔ: Καηαζηαηηθφ θαη ΦΔΚ δεκνζηεχζεσο απηνχ ή θσδηθνπνίεζε
Καηαζηαηηθνχ εθφζνλ έρεη ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο. (Γελ απαηηείηαη ΦΔΚ αλ ε
αίηεζε θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ έγηλε απφ 01/01/2015 θαη εθεμήο).
Σειεπηαίν Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. πεξί εθπξνζσπήζεσο θαη ην ζρεηηθφ ΦΔΚ ή
Πηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο απφ ην ΓΔΜΖ.
β) ηηο ΔΠΔ: Καηαζηαηηθφ θαη ΦΔΚ δεκνζηεχζεσο απηνχ ή θσδηθνπνίεζε
Καηαζηαηηθνχ εθφζνλ έρεη ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο. (Γελ απαηηείηαη ΦΔΚ αλ ε
αίηεζε θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ έγηλε απφ 1/1/2015 θαη εθεμήο).
γ) ηηο ΟΔ, ΔΔ, ΗΚΔ: Καηαζηαηηθφ ζπζηάζεσο ή θσδηθνπνίεζε Καηαζηαηηθνχ
εθφζνλ έρεη ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο..
δ) ηηο Αηομικέρ Δπισειπήζειρ και Φςζικά Ππόζυπα: Βεβαίσζε έλαξμεο
επηηεδεχκαηνο/ επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ νηθεία ΓΟΤ.
ε) ηελ πεξίπησζε άλλυν μοπθών εηαιπειών, νπνηαδήπνηε λνκηκνπνηεηηθά
έγγξαθα ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε λφκηκε
ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ θνξέα πνπ έρνπλ
δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. Γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα
απαηηείηαη ζπλλεκέλε επίζεκε κεηάθξαζε απηψλ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.
5. Πξφζθαην, Γενικό Πιζηοποιηηικό ηος Γενικού Δμποπικού Μηηπώος (ΓΔΜΖ)
και Πιζηοποιηηικό εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην εθφζνλ απαηηείηαη ε
εγγξαθή ζε απηφ.
3.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ- ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ νγδφληα επξψ
(1.080,00€) ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ
ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Φ 210 ΚΑΔ 1211 νηθνλνκηθνχ έηνπο
2017.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη εθάπαμ κε βάζε ηα λφκηκα παξαζηαηηθά ηηκνιφγηα, ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη ηελ πξνζθφκηζε
ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά
ηνλ ρξφλν πιεξσκήο (άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016).
Σα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο είλαη:
1. Ππυηόκολλο Οπιζηικήρ Ποζοηικήρ και Ποιοηικήρ Παπαλαβήρ, ην νπνίν
ζπληάζζεηαη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηεο ΔΓΤ.
2. Σιμολόγια Πώληζηρ ηνπ αλαδφρνπ.
3. Τπεύθςνη δήλυζη πεξί κε εθρψξεζεο ησλ ηηκνινγίσλ θαη πεξί κε
θαηάζρεζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πιεξσκήο.
4. Βεβαίυζη απιθμού ΗΒΑΝ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα θαηαηεζεί
ην αληίηηκν ηεο πιεξσκήο, (θσηνηππία ηνπ βηβιηαξίνπ είηε έγγξαθν ηεο
ηξάπεδαο).
5. Πιζηοποιηηικό Φοπολογικήρ Δνημεπόηηηαρ.
6. Πιζηοποιηηικά Αζθαλιζηικήρ Δνημεπόηηηαρ.
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7.

Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.

Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ
λνκνζεζία φπσο ηζρχεη. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηηο θαησηέξσ θξαηήζεηο:
α) παπακπάηηζη θόπος ειζοδήμαηορ 4% για ηα είδη επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο
αμίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013.
β) θάζε άιιε θξάηεζε πνπ ηπρφλ ζεζκνζεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηαο ηεο ππνγξαθείζαο
ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν.

ΤΝΖΜΜΔΝΑ:
Παξαξηήκαηα Α, Β, Γ
Ο ΚΟΜΖΣΟΡΑ

ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ ΒΑΣΟΠΟΤΛΟ

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ(ηλεκηπονική ενημέπυζη):
1. Γξαθείν Κνζκεηείαο
2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Κνζκήηνξα
3. Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γ/λζεο Γξακκαηείαο
4. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
5. Μέιε επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ OIKONOMIKH ΠΡΟΦΟΡΑ
Γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο «……………………………», ζχκθσλα κε ηελ ππ’
αξηζ. Πξση. ……………………………… Πξφζθιεζε ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο
Τγείαο, ε εηαηξεία ………………………………, πξνζθέξεη ζπλνιηθά ηελ ηηκή ησλ
……………………………..…… Δπξψ, (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά), άλεπ ΦΠΑ θαη
……………………..…… Δπξψ (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηζρχεη γηα ελελήληα (90) εκέξεο.
ΠΗΝΑΚΑ Β. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΔΗΓΟ

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΟΟΣΖΣΑ

1

Γάληηα κηαο ρξήζεο latex, ρσξίο πνχδξα, κεγέζνπο SMALL.
Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηα standards ηεο PPE Category III
ΓΑΝΣΗΑ LATEX
θαη κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 89/686/EEC θαη EN Norms
ΜΗΑ ΥΡΖΖ,
EN 420:2003.
POWDER FREE
Να πιεξεί ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο EN 374-2 κε AQL
SMALL
1.5 θαη’ειάρηζην θαη EN 374-3
Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία παθέηνπ ησλ 100 ηεκαρίσλ.

5.600

2

Γάληηα κηαο ρξήζεο latex, ρσξίο πνχδξα, κεγέζνπο
MEDIUM.
ΓΑΝΣΗΑ LATEX Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηα standards ηεο PPE Category III
ΜΗΑ ΥΡΖΖ, θαη κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 89/686/EEC θαη EN Norms
POWDER FREE EN 420:2003.
MEDIUM
Να πιεξεί ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο EN 374-2 κε AQL
1.5 θαη’ειάρηζην θαη EN 374-3
Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία παθέηνπ ησλ 100 ηεκαρίσλ.

6.200

3

Γάληηα κηαο ρξήζεο latex, ρσξίο πνχδξα, κεγέζνπο LARGE.
Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηα standards ηεο PPE Category III
ΓΑΝΣΗΑ LATEX
θαη κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 89/686/EEC θαη EN Norms
ΜΗΑ ΥΡΖΖ,
EN 420:2003.
POWDER FREE
Να πιεξεί ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο EN 374-2 κε AQL
LARGE
1.5 θαη’ειάρηζην θαη EN 374-3
Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία παθέηνπ ησλ 100 ηεκαρίσλ.

4.600

4

ΓΑΝΣΗΑ
1. Να δειψλεηαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο
ΝΑΫΛΟΝ
2. Να είλαη θηηαγκέλα απφ P.E.-δηάθαλα.
ΓΗΑΦΑΝΑ ΜΗΑ 3. Να ζπλδπάδνπλ άξηζηα αληνρή θαη αθή, λα είλαη ιεπηά,
ΥΡΖΖ
κε θαιή εθαξκνγή θαη λα κελ ζρίδνληαη εχθνια.
4. Να κε γιηζηξάλε θαη λα
κελ θνιιάλε θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπο.
5. Να κελ πξνθαινχλ εξεζηζκνχο θαη αιιεξγίεο
6. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία αλά 100 ηεκάρηα

1.800

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ
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Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο
πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ εηδψλ
πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ησλ ππφ πξνκήζεηα
αγαζψλ, ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο
είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο.
Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ

………………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)

(Σφραγίδα και υπογραφή)

Διδικέρ απαιηήζειρ οικονομικήρ πποζθοπάρ
1. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη ζε Δπξψ θαη ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο κπνξεί λα γίλεηαη κέρξη
δχν δεθαδηθά ςεθία. Ζ ηηκή γηα θαζέλα απφ ηα πεδία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζα
είλαη κηα θαη κνλαδηθή θαη φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα αλαιχεηαη
επαξθψο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ/πξνζδηνξηζκνχ απηήο ηεο ηηκήο κεηά ην ηέινο ησλ
αλσηέξσ πηλάθσλ.
2. Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή ζε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο, ή πνπ ζέηεη
φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δθφζνλ απφ ηελ
πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία
ηηκή ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΑΘΖΝΑ,

Δπσλπκία Δηαηξείαο

/

/ 2017

ΠΡΟ

ΑΦΜ, ΓΟΤ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Λ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 196, TK 11521, ΑΘΖΝΑ

Γηεχζπλζε Έδξαο
Σειέθσλα επηθνηλσλίαο
Fax, Email
Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο

ΘΔΜΑ: Τπνβνιή πξνζθνξάο ζρεηηθά κε ηελ Αξ. Πξση. ΔΓΤ/………….
Πξφζθιεζε.
αο ππνβάινπκε ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα
καο ζηελ δηαδηθαζία γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηων σπηρεζιών / ηης προμήθειας
…………………………………………………….….., αλαθνξηθά κε ηελ Αξ. Πξση.
ΔΓΤ/…………
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Δζληθήο ρνιήο
Γεκφζηαο Τγείαο θαη παξαθαινχκε φπσο θάλεηε δεθηή ηελ ζπκκεηνρή καο ζηελ
αλσηέξσ δηαδηθαζία.
ςνημμένα: θξαγηζκέλνο Φάθεινο Πξνζθνξάο
Ο/Ζ Αηη….
Υπογραφή και Σφραγίδα
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