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Α.Π.: ΕΞΕΛ/2018/15 

Αθήνα,05/02/2018 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την  προμήθεια  «Δοχείων απόρριψης συριγγών  ποσότητας 1.000τμχ για τη δράση της ανταλλαγής συριγγών   

του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ,  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.046,00€, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α και των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου»  

 

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση σκοπιμότητας  

δαπάνης από το Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ, ΑΕΔ-ΕΞΕΛ-2018/15/ 12.01.2018.  

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Δοχείων 

απόρριψης συριγγών  ποσότητας 1.000τμχ  για τη δράση της ανταλλαγής συριγγών, επί της οδού Κουμουνδούρου 

28, Αθήνα, του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την  Τεχνική 

Περιγραφή- Πίνακας Συμμόρφωσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α ,  την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β .  

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή προμήθειας Ανάδειξη  ενός   αναδόχου για  την προμήθεια «Δοχείων απόρριψης 

συριγγών  ποσότητας 1.000τμχ  για τη δράση της ανταλλαγής συριγγών, επί 

της οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ» 

 

Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης 

ΑΔΑ : ΨΞ1ΕΟΡ9Υ-Ν9Κ 

KAE 6491050000 

C.P.V 33140000-3 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

1.650,00€ 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με 

ΦΠΑ  

2.046,00€ 

Δικαίωμα συμμετοχής Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. 
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Απαιτούμενα προσόντα 

Υποβολή προσφορών Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της προμήθειας. 

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  κατατίθενται  εντός καλά κλειστού φακέλου με τα 

στοιχεία της πρόσκλησης  και θα πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

 

   

1. Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο) που εκδίδεται από 

αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει  ότι είναι  

ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής   ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

2. Συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το Παράρτημα A 

της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

3. Την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα  με τη 

συμπλήρωση του συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Παράρτημα Β΄),  με σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου 

αναδόχου. 

   

Τεχνική Περιγραφή Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

Οικονομική Προσφορά Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.  

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές 

ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης.  

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό 

φάκελο  με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην 

οδό  Κουμουνδούρου  28 ,  Αθήνα,    το  αργότερο  μέχρι  την  Πέμπτη  22 

Φεβρουαρίου  του 2018.   

Ανάθεση/Συμφωνητικό    Μετά την ανάθεση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) 

εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.  

Τρόπος πληρωμής /  Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνεται  οπωσδήποτε μέσα σε χρονικό 

διάστημα  60 ημερολογιακών ημερών από την: α) παραλαβή των 
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προϊόντων με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών  β) με τη 

σύνταξη του πρωτόκολλου  παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής που 

θα ορισθεί και γ) με την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας σε ισχύ. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει,  π 

παρακράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π (Ν4412/2016), παρακράτηση 2% υπέρ 

των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007) ,  καθώς και παρακράτηση  

4% φόρος εισοδήματος  (Ν.4172/2013) . 

Παραλαβή Ειδών Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει  τα υπό προμήθεια είδη με δικά του 

μέσα, ευθύνη και δαπάνες  τμηματικά  μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών 

από την έγγραφη παραγγελία  , στις εγκαταστάσεις του  ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ. 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2105200800  

Όνομα Υπεύθυνου: Καραπάνου Μαρία 

 

Ματαίωση πρόσκλησης      Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και 

διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών 

προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να 

έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Δοχεία απόρριψης συριγγών 
ποσότητας 1.000τμχ  

ΝΑΙ   

2 Δοχεία Απόρριψης Συριγγών 
σε κίτρινο χρώμα 

ΝΑΙ   

3 Χωρητικότητα  7L ΝΑΙ   

4 Παράγεται από πλαστική πρώτη ύλη μη 
τοξική εδικού τύπου πολυπροπυλαινίου 
ώστε καιγόμενο να μην αφήνει καθόλου 
κατάλοιπα (κατά την αποτέφρωση) 
 

ΝΑΙ   

5 Παρέχει  100% ασφάλεια με 
αναδιπλούμενο καπάκι ασφαλείας που 
μετά την πλήρωση  του με επικίνδυνα 
υλικά σφραγίζει  οριστικά και είναι 
αδύνατο το άνοιγμά του 

ΝΑΙ   

 

Ο  Προσφέρων 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ  

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 

  

    

   ΣΥΝΟΛΟ    

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει, κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π (Ν.4412/2016), 

παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007) ,  καθώς και παρακράτηση 4% φόρου εισοδήματος  

(Ν.4172/2013). 

 

Ο  Προσφέρων 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 

 

 

 

 

 

 

 


