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ΑΠ: 1196   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την προμήθεια σε «Βρεφικά γάλατα και βρεφικές κρέμες» συνολικού 
προϋπολογισμού 6.000,00  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Access to 
primary healthcare solutions», του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 
που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία. 

Η προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής.  
2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής.  
3. Τα αναφερόμενα στην πιστοποίηση PQP Status της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.  
4. Την προγραμματική σύμβαση του έργου με τίτλο «Access to primary healthcare solutions».  
5. Την απόφαση Δ.Σ 23/01/2017 με Α.Π: 1144, αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας.   

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μία μόνο προσφορά, έχοντας επισυνάψει: 

1. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα τον Πίνακα Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές (συνημμένο υπόδειγμα).  

2. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού.  
3. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του  Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι 

πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  όλους τους όρους που αναλύονται στην παρούσα πρόσκληση.  
 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την  προσφορά του, συμπληρώνοντας τους 
συνημμένους στην Πρόσκληση Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία», 
Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα, στον 5ο όροφο στο Πρωτόκολλο, 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 τις 13/02/2017, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 
17:00 μ.μ.. 

Ο Πρόεδρος Κανάκης Νικήτας 
 

 

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 

 

http://www.mdmgreece.gr/
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

σε «Βρεφικά γάλατα και βρεφικές κρέμες» συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00  € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Προς:  

«Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία»,  

Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα, 5ος όροφος, πρωτόκολλο.  

 

Θέμα: Προσφορά για την προμήθεια σε «Βρεφικά γάλατα και βρεφικές κρέμες» στο πλαίσιο των επιλέξιμων 
δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Access to primary healthcare solutions», 
του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους Γιατρούς 
του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ.  
 

Προμήθεια: σε «Βρεφικά γάλατα και βρεφικές κρέμες» συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τα αναφερόμενα κόστη στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών αφορούν σε 
μονάδες τεμαχίων (μοναδιαίο κόστος είδους).  
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ  
ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1 Εβαπορέ γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας 400g  ΝΑΙ  

2 Βρεφικό γάλα σε σκόνη 1ης βρεφικής ηλικίας 400g  ΝΑΙ  

3 Βρεφικό γάλα σε σκόνη 2ης βρεφικής ηλικίας 400g  ΝΑΙ  

4 Βρεφική κρέμα δημητριακών με γάλα (φρούτο) 350g  ΝΑΙ  

5 Βρεφική κρέμα δημητριακών με γάλα (μπισκότο) 350g  ΝΑΙ  

6 Βρεφική κρέμα δημητριακών με γάλα (ρυζάλευρο) 350g  ΝΑΙ  

7 
Βρεφική κρέμα  χωρίς γάλα, χωρίς λακτόζη, χωρίς 
γλουτένη και χωρίς σόγια (500g) 

500g  ΝΑΙ  

8 
Γάλα σε μορφή σκόνης χωρίς λακτόζη για βρέφη και 
νήπια (δίνεται ως αντιμετώπιση διαρροιών & 
δυσανεξίας) 

400g  ΝΑΙ  

9 
1) Υποαλλεργικό γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας σε 

σκόνη. Από τη γέννηση. 
400g  ΝΑΙ  

 

Πρόσθετες πληροφορίες 

1. Η ισχύς της προσφοράς αυτής είναι για 120 ημέρες. 
2. Η προσφορά να καλύπτει το σύνολο των αναφερόμενων ειδών και τεχνικών προδιαγραφών.  
3. Στην παραγγελία να συμπεριληφθούν παρτίδες, με ημερομηνίες λήξης όσο γίνεται πιο μακρινές. 
4. Να αναγραφεί το μοναδιαίο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για κάθε ξεχωριστό είδος.  
5. Η παράδοσή τους θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, τμηματικά ή συνολικά.  
6. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ο προσφέρων αναγράφει «ΝΑΙ» εφόσον μπορεί να προμηθεύσει το είδος.  

http://www.mdmgreece.gr/
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Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι όλους τους παραπάνω  όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς 
για την προμήθεια σε «Βρεφικά γάλατα και βρεφικές κρέμες» συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 
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. 

  

Ποσοστό επί τοις εκατό (%) της 
οικονομικής έκπτωσης  

  

Συνολικό ποσό, μετά την οικονομική 
έκπτωση, έναντι του οποίου ο Ανάδοχος 

προτίθεται να εκτελέσει το έργο, μη 
συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 

  

Συνολικό ποσό, μετά την οικονομική 
έκπτωση, έναντι του οποίου ο Ανάδοχος 

προτίθεται να εκτελέσει το έργο, 
συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α.  

  

 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέρονται για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της. 

Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.         

  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

…………………………………………………… 

(επωνυμία εταιρείας & ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου) 

 

……………………………………………… 

(ημερομηνία προσφοράς) 

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

http://www.mdmgreece.gr/

