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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, 14/03/2019 
ΑΠ: 87   

 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

για την προμήθεια σε «Ιατρικά Αναλώσιμα» συνολικού προϋπολογισμού έως του 
ποσού των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του έργου με τίτλο: «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe», 
του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους 
Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.   

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 

1. Την Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό GRC01/2019/0000000204/000 του έργου με τίτλο: «PHC 
activities and PSS actions in Kara Tepe».  

2. Τα οριζόμενα καθ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για προϋπολογισμό ίσο ή κατώτερο των 
20.000€ πλέον ΦΠΑ.  

3. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου 27/12/2018 με Α.Π: 507, αναφορικά 
με την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, 
ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση, που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις 
ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, 
ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες. Οι 
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμπληρώνοντας το 2019 τα 29χρόνια συνεχούς ανθρωπιστικής δράσης, έχουν 
αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί 
τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας, βρισκόμενη δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται 
προστασία και βοήθεια. Τα τελευταία τρία χρόνια, ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες όσων έφτασαν στην 
Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή παρόντες, προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στο πλαίσιο αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Αξιολογώντας  τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, συνεχίζουν 
να επεκτείνουν τις δράσεις τους με τα Ανοικτά Πολυϊατρεία (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, 
Χανιά), τις Κινητές μονάδες αλλά και με τους Ξενώνες (Υπνωτήριο Αστέγων, ξενώνας ευάλωτων γυναικών), 
με μακροπρόθεσμο στόχο να κάνουν την υγεία βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων» για το έργο με τίτλο: «PHC activities and PSS 
actions in Kara Tepe», του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που 
υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα 
ματαίωσης της διαδικασίας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών υλοποίησης του έργου.  

http://www.mdmgreece.gr/
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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) καθώς και τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (συνημμένο 
υπόδειγμα) για τις ζητούμενες ποσότητες.  

2. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης είναι απαραίτητες και επί ποινή 
αποκλεισμού και η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες. 

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, καθώς και ότι 
όλα τα στοιχεία που παραθέτει είναι αληθή και ακριβή.  
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κατόπιν τμηματικών παραλαβών των 
ειδών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα καταρτισθεί και βάσει των χρηματοροών του έργου, 
με δυνατότητα πίστωσης.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η συμφερότερη οικονομική προσφορά, που πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές 
όλων των ζητούμενων ειδών.  

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Η παρούσα θα αναρτηθεί για πέντε (5) ημέρες στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου: 
www.mdmgreece.gr και θα αποσταλεί σε τρείς (3) δυνητικούς προμηθευτές, οι οποίοι θα κληθούν να 
υποβάλουν σε έντυπη μορφή σε κλειστό φάκελο την προσφορά τους, βάσει των επισυναπτόμενων 
υποδειγμάτων.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Με βάση τα ανωτέρω οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη 
τεχνική και οικονομική προσφορά. Η προσφορά απαιτείται να αναλύεται στις εξής ενότητες: Α. Συμπλήρωση 
πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, Β. Πίνακας κόστους ειδών με και χωρίς ΦΠΑ. Η προσφορά θα πρέπει να 
κατατεθεί ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση, το αργότερο έως 
21/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.:  

 
Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία 

Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα, 5ος όροφος στο πρωτόκολλο 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: κα Λιανού Άρτεμις 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: perama@mdmgreece.gr  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103213150 

 

Ο σφραγισμένος φάκελος απαιτείται να φέρει την ένδειξη: 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια σε «Ιατρικά Αναλώσιμα» 
ΤΙΤΛΟΣ: «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ……………….. 

 
Ο Πρόεδρος - Κανάκης Νικήτας 

 
 

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 

 

 

http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
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Α. YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

Θέμα: ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια σε «Ιατρικά Αναλώσιμα», συνολικού προϋπολογισμού έως του 
ποσού των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του έργου με τίτλο: 
«PHC activities and PSS actions in Kara Tepe».  

 

Προμήθεια: «Ιατρικά Αναλώσιμα», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 1.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στις ζητούμενες ποσότητες. Συμπληρώνονται οι τιμές και η στήλη απάντηση.  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Παιδικός 
Αεροθάλαμ
ος με μάσκα 
εισπνοής, 1-

5 ετών  

Αντιστατικός και 
διαφανής 

αεροθάλαμος, με 
δείκτη εισπνοών, με 

βαλβίδα εισπνοής και 
μάσκα σιλικόνης, 

Medium, για ηλικίες 
1-5 ετών 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10     ΝΑΙ   

2 

Απλά 
εξεταστικά 

Γάντια 

Από βινύλιο, μίας 
χρήσης, χωρίς ταλκ, 
μη αποστειρωμένα 

μέγεθος: SMALL 
(Ενδεικτικά 

συσκευασία των 100 
τεμαχίων) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

10         

3 

Απλά 
εξεταστικά 

Γάντια 

Από βινύλιο, μίας 
χρήσης,  χωρίς ταλκ, 
μη αποστειρωμένα 
Μέγεθος: MEDIUM 

(Ενδεικτικά 
συσκευασία των 100 

τεμαχίων) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

30     ΝΑΙ   

4 

Απλά 
εξεταστικά 

Γάντια 

Από βινύλιο, μίας 
χρήσης,  χωρίς ταλκ, 
μη αποστειρωμένα 

Μέγεθος: LARGE 
(Ενδεικτικά 

συσκευασία των 100 
τεμαχίων) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

10     ΝΑΙ   

5 
Αποστειρωμ
ένες γάζες 

Μεσαίο μέγεθος, 
διαστάσεων 10x10cm 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
10 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

20     ΝΑΙ   

6 

Αυτοκόλλητ
ες Γάζες για 
Καισαρική 

Τομή 

Αδιάβροχες 
Αυτοκόλλητες Γάζες, 

κατάλληλες για 
καισαρική τομή, 

μεγάλου μεγέθους 
25x10 cm 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
50 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

20     ΝΑΙ   

7 
Γλωσσοπίεσ

τρα 

Μη Αποστειρωμένα, 
μίας χρήσης, ατομικά, 
ξύλινα σε συσκευασία 

των  100 τεμαχίων 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

60     ΝΑΙ   

http://www.mdmgreece.gr/
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

8 
Oυροσυλλέκ

της 

Πλαστικό δοχείο, 
μικρό μέγεθος, μίας 

χρήσης 
αποστειρωμένο, για 

διανομή κρέμας 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1000     ΝΑΙ   

9 
Συσκευή 

ορού 

Συσκευές 
ενδοφλέβιας έγχυσης 
ορού με αεραγωγό, 

φίλτρο 
αντιβακτηριακό, 

διακλάδωση Υ και 
συνδετικό Luer lock. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100     ΝΑΙ   

10 

Βουρτσάκια 
για τεστ 

ΠΑΠ 

Σπειροειδή 
βουρτσάκια, 

αποστειρωμένα, για 
λήψη ενδοτραχηλικού 

επιχρίσματος για 
κυτταρολογική 

εξέταση   (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10     ΝΑΙ   

11 
Αντιειμενοφ
όρος πλάκα  

Για τεστ ΠΑΠ, με 
τροχισμένες άκρες και 
με σμύρισμα, για την 

τοποθέτηση 
δειγμάτων και για 

χρήση σε 
μικροσκόπιο, 
ενδεικτικές 

διαστάσεις  76x26mm 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10     ΝΑΙ   

 

Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι όλους τους παραπάνω  όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς 
στην προμήθεια σε «Ιατρικά Αναλώσιμα», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 1.000,00 Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ζητούμενες ποσότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdmgreece.gr/


 
 

5 
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 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Περιγραφή Αξία Αριθμητικά (€) 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 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 νομίμου εκπροσώπου) 

……………………………………………… 

(ημερομηνία προσφοράς) 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

http://www.mdmgreece.gr/

