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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22
Ταχ. Κώδικας: 106 71, Αθήνα
Πληροφορίες: Τρουλλινού Αγγελική
Τηλέφωνο : 210-37.29.649 /519
Φαξ: 210-36.66.007
 Email:tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr,               

               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- e-
Ε.Φ.Κ.Α.» διενεργεί  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με συντετμημένη 
προθεσμία1, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4412/2016 . 
Πρόκειται για συμβάσεις κάτω των ορίων, για την κάλυψη αναγκών, οι οποίες συνδέονται με την 
αποτροπή της περαιτέρω διασποράς του ιού COVID-19, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 
45.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 48.336,00€ συμπ/νου του ισχύοντος Φ.Π.Α.) και αναλυτικά: 
Ομάδα Α (αντισηπτικό gel χεριών συσκευασίας των 500ml) προϋπολογισθείσα δαπάνη 35.160,00€ 
πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α. (ή 37.269,60€ συμπ/νου του ισχύοντος  Φ.Π.Α.)
Ομάδα Β (γάντια μιας χρήσης μεγέθους medium) προϋπολογισθείσα δαπάνη 10.440,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
(ή 11.066,40€ συμπ/νου του ισχύοντος Φ.Π.Α.) για την προμήθεια:
α) 6.000 τμχ αντισηπτικό gel χεριών, με αντλία έγχυσης, συσκευασίας των 500 ml (Ομάδα Α) για 
την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους και 

β) 2.000 πακέτων γαντιών μιας χρήσης (των 100 τεμαχίων), μεγέθους medium (Ομάδα Β) για 
την κάλυψη των αναγκών του e-ΕΦΚΑ.

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης: 144321/06-07-2020

1 10 ημέρες από την αποστολή της προκήρυξης της σύμβασης (περίληψης της Διακήρυξης) στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. αντί της 
ελάχιστης γενικής προθεσμίας των 15 ημερών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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Αρ. Φακ: ΦΓ 24/20

CPV: 33631600-8 «Αντισηπτικά & Απολυμαντικά» για την Ομάδα Α και  
CPV: 18424300-0 «Γάντια μιας χρήσης» για την Ομάδα Β:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

(Συστημικός Αριθμός: 92659)

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 45.600,00€ πλέον του ισχύοντος 

Φ.Π.Α. (ήτοι 48.336,00€ συμπ/νου του ισχύοντος Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: 

Ομάδα Α (αντισηπτικό gel χεριών) προϋπολογισθείσα δαπάνη 35.160,00€ πλέον του ισχύοντος 

Φ.Π.Α. (ή 37.269,60€ συμπ/νου του ισχύοντος  Φ.Π.Α.)

Ομάδα Β (γάντια μιας χρήσης) προϋπολογισθείσα δαπάνη 10.440,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ή 11.066,40€ 

συμπ/νου του ισχύοντος Φ.Π.Α.)

και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.10.1381 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού» του  

Προϋπολογισμού Εξόδων του e- ΕΦΚΑ του έτους 2020.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Το δικαίωμα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο 

κείμενο της διακήρυξης.

Γλώσσα: Ελληνική

Η εγγύηση συμμετοχής: Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούται να καταθέσουν 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής . 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του κάθε 
τμήματος έχει ως εξής:

 
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τμήμα 1 ΟΜΑΔΑ Α : ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 35.160,00€ 703,20€

Τμήμα 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10.440,00€ 208,80€

ΣΥΝΟΛΟ: 45.600,00€ 912,00€

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται  τμηματικά μετά την παραλαβή των εργασιών  

(αναφέρεται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης).

http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού, ήτοι έως 23/01/2021, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη.

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των 
Ομάδων (Ομάδα Α: Αντισηπτικό gel χεριών + Ομάδα Β: Γάντια μιας χρήσης ) ή για κάθε 
επιμέρους Ομάδα (Ομάδα Α ή Ομάδα Β) και σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ειδών 

και ποσοτήτων της κάθε Ομάδας.
Προσφορά για μέρος μόνο των ποσοτήτων ειδών της Ομάδας δεν θα γίνεται δεκτή .

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

το αργότερο μέχρι 16/07/2020. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής έντυπων προσφορών: Η καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής των έντυπων προσφορών είναι η  21/07/2020.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: H ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ θα γίνει τέσσερις (4) ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 22/07/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα πλήρη έγγραφα της Διακήρυξης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές 
πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.: 
www.efka.gov.gr
Πληροφορίες δίδονται τις εργάσιμες ημέρες από 8.00π.μ. έως 15.00 μ.μ από την  Δ/νση 
Προμηθειών – Ακαδημίας 22  – Αθήνα, Αρμόδιοι :  Αγγελική Τρουλλινού, Επιστήμη Λιβανίου 

   

   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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                                ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ 
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