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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την προμήθεια 120 ρολών φιλμ περιτυλίγματος (stretch film χειρός) 20/23 
mic – 1,80 Kg/ρολό και 10 ρολών τσέρκι πλαστικό για μηχανή δεματοποίησης 12x0,55 – 3 Km/ρολό, 
για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής αποθήκης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

                               ΦΓ 15/20

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.)» με έδρα την οδό Ακαδημίας 22, Αθήνα, σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για 
την προμήθεια 120 ρολών φιλμ περιτυλίγματος (stretch film χειρός) 20/23 mic – 1,80 Kg/ρολό και 
10 ρολών τσέρκι πλαστικό για μηχανή δεματοποίησης 12x0,55 – 3 Km/ρολό, για την κάλυψη των 
αναγκών της κεντρικής αποθήκης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 688,67 € 
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι  853,95 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί με επιστολή σας , στα Γραφεία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), Ακαδημίας 22,  Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, 5ος όροφος, Γραφείο 
Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, μέχρι την 04/06/2020  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 
15:00 μ.μ. (υπόψη της Δ/νσης Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και 
Υλοποίησης Προμηθειών Υλικών).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αθήνα, 

ΠΡΟΣ: 

 Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
TMΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση   : Ακαδημίας 22, 
                          106 71  Αθήνα
Πληροφορίες  : Χ. Γιαννικούλης
Τηλέφωνο   : 210-37.29.761, 519  
Fax   : 210-36.66.007
e-mail: tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr

*στις περιπτώσεις που το έγγραφο θα στα
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Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές και για τα δύο είδη.

Στην επιστολή θα αναφέρεται η επωνυμία και η διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και η 
ένδειξη:

« Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια 120 ρολών φιλμ περιτυλίγματος (stretch film χειρός) 
20/23 mic – 1,80 Kg/ρολό και 10 ρολών τσέρκι πλαστικό για μηχανή δεματοποίησης 12x0,55 – 3 
Km/ρολό, για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής αποθήκης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016»                                                                                                   ΦΓ 15/20

Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά:

Α. «Τεχνική Προσφορά» & «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας (τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών και Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς)

Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο 
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία 
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση (ως συν/νο υπόδειγμα) με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται:
 ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
 ότι η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρείς (3) μήνες  από την 
επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. 
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Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 
αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση εκτέλεσης της προμήθειας.
Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της 
παρούσας πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί για το σύνολο των ποσοτήτων των υλικών. Η παράδοση των υλικών 
θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη, φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, στην Αποθήκη του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί 
της οδού Πειραιώς 167 – Άγιος Ιωάννης Ρέντης, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από 
τη γνωστοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η οποία θα επέχει θέση σύμβασης και κατόπιν 
συνεννοήσεως του Αναδόχου με το Τμήμα Υλικών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Προμηθειών.
                                                                 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Τα υλικά Θα παραληφθούν από την κατά νόμο οριζόμενη Επιτροπή Παραλαβής του e-Ε.Φ.Κ.Α συνοδεία 
των νόμιμων παραστατικών. Θα συνταχθούν – υπογραφούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα παράδοσης 
– παραλαβής .

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-
Ε.Φ.Κ.Α, στο 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον 
Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

Το/α τιμολόγιο/α θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: e-Ε.Φ.Κ.Α. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, 106 71, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 997072577  
Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
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Μετά την προσκόμιση και αξιολόγηση των ανωτέρω , εκδίδεται μία απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία επέχει θέση σύμβασης και κοινοποιείται στον ανάδοχο για 
την υλοποίηση αυτής.   

Για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε η με αριθμ.: 32/ΣΥΝ.4/02-04-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΛΣΗ465ΧΠΙ-930) απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ, και  η υπ. αρ. πρωτ. ΑΑΥ M533/14-04-2020 (ΑΔΑ: 
6ΜΚΡ465ΧΠΙ-ΗΩΩ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 853,95 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1899 «Διάφορες προμήθειες μη ειδικά κατονομαζόμενες», του 
Προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ έτους 2020. Ο κωδικός είδους κατά CPV είναι: 44176000-4 
«Μεμβράνες».

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 
τον κο Χ. Γιαννικούλη - τηλ. 210-3729761 και  την κα. Ε. Λιβανίου - τηλ. 210-3729519

                  

   Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ                               
  

                                                               

Συν/να : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
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Ανήκει στην Πρόσκληση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια 120 ρολών φιλμ περιτυλίγματος (stretch film χειρός) 20/23 
mic – 1,80 Kg/ρολό και 10 ρολών τσέρκι πλαστικό για μηχανή δεματοποίησης 12x0,55 – 3 Km/ρολό, 
για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής αποθήκης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ                     
 Φιλμ Περιτυλίγματος (stretch film χειρός) 20/23 mic – 1,80 kg/ρολό.
 Τσέρκι πλαστικό για μηχανή δεματοποίησης 12 Χ 0,55 – 3 km/ρολό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΩΝ
CPV : 44176000-4 «Μεμβράνες»

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί για το σύνολο των ποσοτήτων των υλικών. Η παράδοση των υλικών 
θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη, φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, στην Αποθήκη του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί 
της οδού Πειραιώς 167 – Άγιος Ιωάννης Ρέντης, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη 
γνωστοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η οποία θα επέχει θέση σύμβασης και κατόπιν 
συνεννοήσεως του Αναδόχου με το Τμήμα Υλικών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Προμηθειών.
                                                                 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Τα υλικά Θα παραληφθούν από την κατά νόμο οριζόμενη Επιτροπή Παραλαβής του e-Ε.Φ.Κ.Α συνοδεία 
των νόμιμων παραστατικών. Θα συνταχθούν – υπογραφούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα παράδοσης 
– παραλαβής .

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-
Ε.Φ.Κ.Α, στο 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Τιμή Μονάδας 
(ρολό) 

χωρίς ΦΠΑ

Τιμή Μονάδας
(ρολό) 

συμπ/νου ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
συμπ/νου ΦΠΑ

(120 ρολά) Φιλμ 
περιτυλίγματος 

(Stretch film χειρός) 
20/23 mic - 1,80 Kg/ρολό

€ €
                              

€
(τιμή μον. X 120)

                            
                                

€
(τιμή μον. X 120)

(10 ρολά) Τσέρκι 
πλαστικό 

για μηχανή 
δεματοποίησης 

12x0,55 - 3 Km/ρολό
€ € €

(τιμή μον. X 10)
€

(τιμή μον. X 10)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ € € € €
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η 
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος 
Κατοικίας:

Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, 
βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά.
 η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρείς (3) μήνες  από την επόμενη 
της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

                                                                                                      Ημερομηνία:      … /…/ 20…
    Ο – Η Δηλ………

(Υπογραφή)
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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