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Αριθ. πρωτ.: οικ. 182985/5576

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την προμήθεια υγειονομικού υλικού ατομικής προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19
Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια υγειονομικού υλικού για την
ατομική προστασία έναντι του κορωνοϊού COVID-19
Και έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 380/2016, ΦΕΚ Β’ 3847/2016, ΦΕΚ Β’ 4401/2016 και ΦΕΚ Β’ 2201/2017)
Το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 ((ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Το με αριθ. πρωτ. οικ.: 160190/2802/11-08-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007171670) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Εύβοιας .
Την αριθ.165614/5000/13-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΔ97ΛΗ-ΣΣΙ, ΑΔΑΜ:20REQ007201074) απόφαση έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων (ΚΑΕ 1211) του οικονομικού έτους 2020 για ατομική προστασία έναντι του κορωνοϊού.

ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ
Να υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού ατομικής προστασίας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 (CPV:18141000-9,18444000-3,33631600-8,35113400-3), ως κάτωθι:
-Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2, 20τεμ, και FFP3, 20τεμ.
-Ολόσωμη φόρμα με κουκούλα και προστατευμένες ραφές από υλικό tyvek (20 τεμ. ΧXL).
-Γαλότσες μέχρι το γόνατο με κορδόνι 6 ζεύγη .
-Ποδονάρια χειρουργείου μιας χρήσης με λάστιχο 3BT x100τεμ./BT.
-Γάντια μιας χρήσης νιτριλίου (χωρίς πούδρα)No S, M, L, XL 20BT x100τεμ/έκαστον.
- Αντισηπτικό Gel χεριών με αντλία1000mlΧ10 τεμ.

-Ειδικός Σάκος με τη σήμανση “Επικίνδυνα” 50 τεμ.
Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο επί αποδείξει πρωτοκόλλου, στην Π.Ε. Εύβοιας,
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Γραμματείας, ισόγειο, Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα, Τ.Κ.: 34 100, από την
Πέμπτη 10/09/2020 έως τη Παρασκευή 18/09/2020 και ώρα 14:30.
Προσφορά που υποβάλλεται εκπρόθεσμα, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορά μπορεί να κατατεθεί για το σύνολο ή μέρος των ειδών του πίνακα του παραρτήματος Α.
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα
ακόλουθα στοιχεία:
I. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» .
II. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας, ήτοι: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Λ. ΧΑΪΝΑ 93, Τ.Κ 34100,
ΧΑΛΚΙΔΑ.»
III. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Όνομα/Επωνυμία, ΑΦΜ, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο).
Στον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :
Α. Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός
ορίζεται στην περίπτωση 79Α Ν. 4412/2016, και στην οποία θα δηλώνονται ρητά :

Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης για
τους οποίους έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Ότι η προσφορά ισχύει για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
2. Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός
ορίζεται στην περίπτωση 79Α Ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις της § 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 θα πρέπει να φέρουν θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα και να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς από την αναθέτουσα αρχή.
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό).
4. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό).
5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του φυσικού ή νομικού προσώπου.
Β. Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα:
Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του
Παραρτήματος A’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, όπου θα αναφέρεται το
συνολικό ποσό της προσφοράς τους σε ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό της προσφοράς
αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως, εκφράζεται σε ΕΥΡΩ.
Το συνολικό ποσό της προσφοράς δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων
εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (2.477,54 €) με ΦΠΑ, για το σύνολο της προμήθειας.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει στο 100% της συμβατικής αξίας και θα καταβληθεί μετά την οριστική
παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής , σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 200
«Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου» του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147), από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και σύμφωνα με την
καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με:
i.
Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). Η ανωτέρω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
ii.
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Η ανωτέρω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
iii.
Επί της συμβατικής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% (για προμήθεια ειδών)
όπως προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013.
Κατά τα λοιπά η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/08-08-2016) «(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Εύβοιας
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Γεώργιος Κελαϊδίτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.
ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ ΦΑΞ/ Ε-MAIL
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Α/Α
1
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7
8

Είδος
ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2
ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP3
ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ
TYVEK XXL
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ
ΠΟΥΔΡΑ) Νo S, M, L, XL
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
1000ML
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
΄΄ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ΄΄

Τεμάχια

Αξία ανά
Τεμάχιο/Συσκευασία

Συνολική
αξία

20
20
20
6 ζεύγη
3ΒΤ Χ100τεμ/ΒΤ
5 BT
Χ100τεμ/έκαστον
Σ:20ΒΤ
10
50
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α(ΜΕ ΦΠΑ) ……………………………………………………………………………………………………………..

Σφραγίδα -Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο Νομίμου
Εκπροσώπου

