
1 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 
Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53, Τηλ: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850,  www.mdmgreece.gr 

 

 

 

 

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 

Τηλέφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr 

 
 
 

 
Αθήνα, 21/11/2016 

ΑΠ:  959

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

για την «Προμήθεια υγρών 
αντιβακτηριδιακών μαντηλακίων» 

 

συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
και λοιπών νόμιμων κρατήσεων 

 

 
 
 

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Healthcare 

services in Lagadikia relocation site and other sites», που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του 

Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική 

Αντιπροσωπεία. 
 
 

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική 

Αντιπροσωπεία» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 

 
 

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/18.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2.   Ν.  2362/1995  (ΦΕΚ  247),  δημόσιο  λογιστικό,  έλεγχος  δαπανών  και  λοιπές  διατάξει,  αρ.  83,  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.   Την  με  αρ.  Πρωτ.  14053/ΕΥΣ  1749  Υπουργική  Απόφαση  Συστήματος  Διαχείρισης  του  Υπουργού 

Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008). 
4. Την με αρ. Πρωτ. 1.20132/6.4432 Απόφαση Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής 
Επάρκειας της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
5. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών των Γιατρών του Κόσμου και το Σύστημα 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων  Έργων (Απόφαση Δ.Σ. με Α.Π. 1312Α - 09/10/2013). 
6. Την απόφαση  με Α.Π. 855/24.10.2016, του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την υλοποίηση της 
παρούσας προμήθειας. «Healthcare services in Lagadikia relocation site and other sites» 
 

                                                                   Αποφασίζει 

 

1. Την δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης», 
συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
έργου  Healthcare services in Lagadikia relocation site and other sites, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής. 

2. Τη χρέωση της δαπάνης που θα προκληθεί για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης στο έργο με τίτλο  
«Healthcare services in Lagadikia relocation site and other sites, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από 
την ‘Υπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους πρόσφυγες. 

3. Την αποστολή της παρούσας σε τρεις(3) τουλάχιστον υποψήφιους αναδόχους με συναφή επαγγελματική 
δραστηριότητα (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα)και την αξιολόγηση αυτών από την αρμόδια 
Επιτροπή. 

4. Τη δημοσίευση του πλήρες κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής www.mdmgreece.gr. 

5. Την ανάδειξη του υποψηφίου ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς χωρίς 
τον αναλογούντα Φ.Π.Α., εφόσον τo προσφερόμενο είδος καλύπτει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις συνολικές ποσότητες 
και τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου υποδείγματος.  

6. Την αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του Ν.4412/2016. 

7. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν του προσφέροντες για 10 
(δέκα) μήνες από την επομένη διενέργειας του Διαγωνισμού. 

8. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο έως και 

31/01/2017. 

9. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
10. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
11. Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το αρ. 106 του Ν.4412/2016, μετά από σχετική γνωμοδότηση της 

αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει αιτιολογημένα την παρούσα 
Πρόσκληση. 

12. Η πληρωμή των προμηθευόμενων ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Ν.4412/2016 σε αντιστοιχία με την παράδοση και  τιμολόγηση αυτών, έπειτα από την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή τους και σύμφωνα με τις χρηματορροές του έργου. 

http://www.mdmgreece.gr/
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του σε σφραγισμένο φάκελο αναγράφοντας 
ευκρινώς τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον πλήρη τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί την προμήθεια, τον 
Αριθμό Πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την ημερομηνία διενέργειας,  τα πλήρη 
στοιχεία Στον φάκελο θα περιέχονται απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ,του  Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

 έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου της 
Πρόσκλησης 

 πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  όλους τους όρους που αναλύονται στην Πρόσκληση 

 μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παραγρ.1 του άρθρου 73 
του Ν.4412 / 2016 

 δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 καταστάσεις 

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος  

 είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου 
και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για 
νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο 
είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο 

 
2. Συμπληρωμένοι, υπογεγραμμένοι και με σφραγίδα οι πίνακες του Συνημμένου Υποδείγματος 1 της 

παρούσης: α) ο Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών και β) ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς. 

Σημειώνεται ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και ώρες 10:00 - 17:00 από την κα Μαριτίνα Παπαμήτρου στο τηλέφωνο 210-3213150,  Fax 210-3213850, e-
mail: maritina.papamitrou@mdmgreece.gr 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία», 

Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα, στον 5ο όροφο στο Πρωτόκολλο, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

ανάρτησης της πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.mdmgreece.gr και την 

ημερομηνία αποστολής της Πρόσκλησης σε δυνητικούς ενδιαφερόμενους, μέχρι την 24/11/2016, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 17:00. 
 
 

Ο Πρόεδρος 

 
Κανάκης Νικήτας 

 
 
 
 

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 
 

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»
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   YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
 

                                     «Προμήθεια υγρών αντιβακτηριδιακών μαντηλακίων» 
 
 
Προς 
«Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία», 
Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα,  
5ος όροφος, πρωτόκολλο. 
 
 
 

Θέμα: Προσφορά για την «Προμήθεια υγρών αντιβακτηριδιακών μαντηλακίων» στο πλαίσιο των 

επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ««Healthcare services in 

Lagadikia relocation site and other sites», που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για 

τους Πρόσφυγες (UNHCR) και υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, 

συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. 

 

 

 
 
Σημείωση: Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί με τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο της στήλης <<Απάντηση>>, αφού τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών είναι όλα υποχρεωτικά. «Σύμφωνη» με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά 
που έχει ΝΑΙ στην Απάντηση όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών των προς προμήθεια ειδών.  Στη στήλη «Παραπομπή», ο συμμετέχων 
μπορεί -προαιρετικά- να παραπέμψει σε φωτογραφίες ή φυλλάδια κτλ των προς προμήθεια ειδών. Το σχετικό υλικό (φωτογραφίες, 
φυλλάδια κ.α.) θα πρέπει να είναι αριθμημένο από τον συμμετέχοντα και στην στήλη παραπομπή να μπαίνει ο σχετικός αριθμός. 
 

 
 

 

 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
 
 
 
  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
 

1 
 Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού 
με αντιβακτηριδιακά στοιχεία, 
υποαλλεγικά χωρίς 
οινόπνευμα με ουδέτερο ph. 
Να προσφέρονται είτε σε 
ατοµική συσκευασία είτε σε 
πρακτική συσκευασία  µε 
κλείστρο ασφαλείας (κλιπ) 
που να επιτρέπει τη 
µεµονωµένη χρήση µερικών 
από αυτά και να διασφαλίζει 
τη διατήρηση της υγρασίας 
και τη µη επιµόλυνση των 
υπολοίπων. Να είναι δραστικά 
έναντι µικροβίων. Να µην 
προκαλούν ερεθισµό στα 
µάτια, το δέρµα ή το 
αναπνευστικό σύστηµα. Να 
διαθέτουν σήµανση CE και 
καταχώρηση σε ΓΧΚ.  

 

 ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

…………………………………………………… 

 

(Επωνυμία Υποψηφίου,  Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα) 

…………………………………………………… 

(Ημερομηνία Προσφοράς) 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 

Προσφέρων: ………………………………………. 

 
Περιγραφή 

Αξία Αριθμητικά 

(σε €) 

 

Αξία Ολογράφως (σε Ευρώ) 

Συνολικό προϋπολογισθέν τίμημα του 

έργου έναντι του οποίου ο Ανάδοχος 

προτίθεται να εκτελέσει το έργο, μη 

συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 

  

Συνολικό ποσόέναντι του οποίου ο 
Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το 

έργο, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. και λοιπών 

νόμιμων κρατήσεων 

  

 
Βεβαιώνω  ότι : 

1. Τα ανωτέρω είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον πίνακα συμμόρφωσης, με 

ελάχιστη περίοδο εγγύησης, η οποία καλύπτει την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ή μη 

σύμφωνων με τις τεχνικές προδιαγραφές ειδών για το σύνολο του έργου. 

2. Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 

κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων. 

3. Η προσφορά ισχύει για 120 ημέρες από την επομένη διενέργειας της προμήθειας.  

4. Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω  όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη 

ακόμα κι αν έχω παραλείψει την απάντηση ΝΑΙ σε κάποιες απαντήσεις. Εφόσον δεν υπάρχουν 

προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, θα προσφέρω τα παραπάνω είδη στις ποσότητες και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται. 

5. Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν μέχρι την 09/12/2016 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

6. Η παράδοσή τους θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου συνολικά. 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

…………………………………………………… 

(Επωνυμία Υποψηφίου,  

Ονοματεπώνυμο Νομίμου 

Εκπροσώπου& Ιδιότητα) 

 

……………………………………………… 

(Ημερομηνία Προσφοράς) 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

http://www.mdmgreece.gr/

