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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την προμήθεια 3.000 τεμαχίων αντισηπτικών gel χεριών, 1.000 ml, 
για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ για ένα (1) έτος, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού 11.100,00€, πλέον ΦΠΑ ή 
11.766,00€,συμπ/νου ΦΠΑ 6%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το 
άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
                                                                                                                     ΦΓ97/22
                                                                                                 
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.)» με έδρα την οδό Ακαδημίας 22 στην Αθήνα, σας προσκαλεί να υποβάλλετε 
τεχνικοοικονομική προσφορά και δικαιολογητικά για την εν θέματι προμήθεια, με τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν, ως 
ακολούθως: 
Η προσφορά σας 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, Ισόγειο, Αυτοτελές 

Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, μέχρι την Πέμπτη 06-10-22 και ώρα 15:00μ.μ.  (υπόψη της 

Δ/νσης Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης Προμηθειών υλικών. 

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

«Υποβολή προσφοράς για την Προμήθεια 3.000 τεμαχίων αντισηπτικών gel χεριών, 1.000 
ml, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ για ένα (1) έτος»

ΦΓ 97/22»                                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 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, 
Τ.Κ.: 106 71,  Αθήνα
Πληροφορίες     : Α. Σεμιτεκόλου, Ε. Λιβανίου
Τηλέφωνο   : 210-36.66.051, 210-37.29.519 
Fax   : 210-36.66.007
e-mail: tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr
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Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά:

Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του προμηθευτή και 
συγκεκριμένα: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3) από την 
ημερομηνία προσκόμισής του  ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της  απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική  
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό. Αφορά ιδίως:
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α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που 
να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 
και ειδικότερα: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό 
ενημερότητας άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., 
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της  ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης πιστοποιητικό Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση 
οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται) 

καθώς και Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (του νομίμου εκπροσώπου) στην οποία ο προσωρινός 

ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής 
τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντα οι κυρώσεις του 
οριζόντιου αποκλεισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/16.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

5. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για 
την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω 
Επιμελητηρίων.

6.  Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  (στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση 
και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ). 

7. Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.

8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
(χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ) 
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.
Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για  τρεις (3) μήνες από την επόμενη 
της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

9. Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται εάν ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στο 
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. 
(εφόσον είναι υπόχρεος σε αυτό) και θα αναφέρει το σχετικό αριθμό εγγραφής στο ΕΜΠΑ. 
1. Στην περίπτωση μη υποχρέωσης, οι οικονομικοί φορείς με την εν λόγω δήλωση θα 

1 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 «1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων 
προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε 
συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, 
με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασμένα 
προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή 
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δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα των παραγράφων  1 , 2 , 11 του άρθρου 4β και 
του άρθρου 12 του Ν. 4496/17. 

Β. «Τεχνική Προσφορά», με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, καθώς 

και τα σχετικά δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας. 

Γ. «Οικονομική Προσφορά», έγγραφο με τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας, 
Ο χρόνος ισχύς της προσφοράς θα είναι τρεις (3) μήνες.

Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας και θα αφορά το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

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.
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.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΟΡΟΙ

διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή 
υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του  άρθρου 4β  του Ν. 4496/17 «  Ο Ε.Ο.ΑΝ. 
τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι 
παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο 
εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β΄ 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και τα στοιχεία 
που απαιτούνται για την καταχώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4496/17  «Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων 
λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου 1. Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων 
υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4Β.» Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του  άρθρου 4β 2 του Ν. 4496/17 12. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της  σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 
4412/2016. Σύμφωνα με τον Νόμο  4042/2012, άρθρο 25  «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, 
κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη 
παραγωγού».
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Γενικά Χαρακτηριστικά: Φιάλες των 1000 ml με αντισηπτικό gel χεριών με αντλία έγχυσης. Το 

αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα θα πρέπει να έχει άδεια από τον ΕΟΦ και περιεκτικότητα ≥ 70% σε 

αλκοόλες.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

• Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα, να είναι καλής συμβατότητας με το δέρμα (να μην προκαλεί 

ερεθισμούς η συχνή χρήση του) και να εμπεριέχει ενυδατικούς παράγοντες. 

• Να επιτυγχάνει γρήγορη αντισηψία.

• Να υπάρχει ένδειξη στη συσκευασία σχετικά με τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, η οποία να μην 

είναι μικρότερη των 12 μηνών από το άνοιγμα της συσκευασίας, εναλλακτικά να έχει μακρά 

ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία παράδοσης του είδους.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Για τις ανάγκες της παρούσας, οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά 
τους ένα (1) δείγμα  του προσφερόμενου είδους .

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τους 
Όρους της παρούσας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής, για το σύνολο των ειδών.
Μετά την προσκόμιση και αξιολόγηση των ανωτέρω , εκδίδεται μία απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στον ανάδοχο και τον καλεί 
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη, φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, σε χώρους 

που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία, στην Αποθήκη του e-ΕΦΚΑ, επί της οδού Πειραιώς 167 – 

Άγιος Ιωάννης Ρέντης. Τον κίνδυνο βλάβης, φθοράς ή απώλειας των υπό προμήθεια προϊόντων φέρει 

μέχρι την τοποθέτησή τους στο υποδεικνυόμενο χώρο ο Ανάδοχος. 

Η παράδοση των 3.000 τεμαχίων θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών 

από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Τα αντισηπτικά gel χεριών θα παραληφθούν από την αρμόδια ετήσια επιτροπή παραλαβής υλικών, 

συνοδεία των νόμιμων παραστατικών. Θα συνταχθούν – υπογραφούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα 

παράδοσης – παραλαβής.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται στο 100% του τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από το άρθρο 200 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

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε: 
- η υπ. αριθμ. 434459/22-09-22 Απόφαση της Γενικής Δ/ντριας Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Στέγασης του e-ΕΦΚΑ και 
–η με αρ. πρωτ. AAY: Μ981/26-09-22 (ΑΔΑ:6K1Γ46ΜΑΠΣ-ΘΜΝ-ΑΔΑΜ:22REQ011312828) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), ποσού 11.766.00€, (συμπ/νου Φ.Π.Α. 6%) έτους 2022.

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 
τον κα Α. Σεμιτεκόλου - τηλ. 210-36.66.051, και  την κα. Ε. Λιβανίου - τηλ. 210-3729519

                  
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

                                                                 ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
                                                              ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

                                                                                               ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ

Συν/να : 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
             2) Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς

   3) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
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Ανήκει στην Πρόσκληση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΟΡΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ GEL ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά: Φιάλες των 1000 ml με αντισηπτικό gel χεριών με αντλία έγχυσης. Το αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα θα πρέπει να έχει άδεια από τον ΕΟΦ και περιεκτικότητα ≥ 70% σε αλκοόλες.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

➢ Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα, να είναι καλής συμβατότητας με το δέρμα (να μην προκαλεί 

ερεθισμούς η συχνή χρήση του) και να εμπεριέχει ενυδατικούς παράγοντες. 

➢ Να επιτυγχάνει γρήγορη αντισηψία.

➢ Να υπάρχει ένδειξη στη συσκευασία σχετικά με τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, η οποία να μην 

είναι μικρότερη των 12 μηνών από το άνοιγμα της συσκευασίας, εναλλακτικά να έχει μακρά ημερομηνία 

λήξης, τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία παράδοσης του είδους.

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη, φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, σε χώρους 

που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία, στην Αποθήκη του e-ΕΦΚΑ, επί της οδού Πειραιώς 167 – Άγιος 

Ιωάννης Ρέντης. Τον κίνδυνο βλάβης, φθοράς ή απώλειας των υπό προμήθεια προϊόντων φέρει μέχρι την 

τοποθέτησή τους στο υποδεικνυόμενο χώρο ο Ανάδοχος. 

Η παράδοση των 3.000 τεμαχίων θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την 

υπογραφή της Σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Τα αντισηπτικά gel χεριών θα παραληφθούν από την αρμόδια ετήσια επιτροπή παραλαβής υλικών, 

συνοδεία των νόμιμων παραστατικών. Θα συνταχθούν – υπογραφούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα 

παράδοσης – παραλαβής.

ΠΛΗΡΩΜΗ
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται στο 100% του τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη 

των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από το άρθρο 200 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.

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Είδος Τεμάχια
Τιμή τμχ 
(€)
πλέον ΦΠΑ

Συνολική δαπάνη 
(€)
πλέον ΦΠΑ

Συνολική δαπάνη 
(€)
συμπ/νου ΦΠΑ

Αντισηπτικό gel χεριών 3.000
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                                                  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

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: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας / επιχείρησης …………………………………………………. 
• Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

παρούσας Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. …………………………...), βάσει των οποίων συντάχθηκε η 
προσφορά.

• Η οικονομική προσφορά δεσμεύει την εταιρεία / επιχείρηση για τρείς (3) μήνες  από 
την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.       

• Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τη εταιρείας / επιχείρησης οι κυρώσεις του οριζόντιου 
αποκλεισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/16

• Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 
την αθέτηση των υποχρεώσεών μας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.

• Ο / Οι οργανισμός / οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας & επικουρικής) στον / στους 
οποίο /οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές είναι …………………………..(4)

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

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
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(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. 

Υπόδειγμα 

ΔΗΛΩΣΗ
( στο πλαίσιο εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4412/2016 και του ν. 4496/17) 2

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα 
του Ε.Ο.Α.Ν.

Η επιχείρηση ………………………………………………θεωρείται παραγωγός συσκευασιών ή/και υπόχρεος 
παραγωγός άλλων προϊόντων, στο πλαίσιο που ορίζεται με το ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με  το 
ν. 4496/2017, οφείλει και είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών με αριθμό ΕΜΠΑ : 
………………………………………

ή

Η επιχείρηση ………………………………………………είναι διακινητής προϊόντων, και δεν έχει υποχρέωση 
εγγραφής στο Μητρώο. 
Επιβεβαιώνω ότι οι προμηθευτές μου για την παρούσα προμήθεια είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ. 
όπως ορίζει ο νόμος 3,με αριθμό ΕΜΠΑ : ………………………………………

2 Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να 
οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν προϊόντα 
ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της 
συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους 
στην ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων 
προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή 
υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1. ……12. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 
αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4412/2016.

3ΕΟΑΝ 
https://www.eoan.gr/%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b1/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf
%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-
%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
 Έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. μια επιχείρηση που απλώς μεταπωλεί προϊόντα ; Στη περίπτωση αυτή πρόκειται για 
επιχείρηση που είναι απλώς διακινητής προϊόντων, και δεν έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο. Όμως, ο 
διακινητής συσκευασίας και άλλων προϊόντων, οφείλει να «μη διακινεί προϊόντα, οι παραγωγοί των οποίων δεν 
έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4Β». (παρ. 1, αρ. 12 & παρ. 1, αρ. 16, 
ν. 2939 όπως τροποποιήθηκε με ν. 4496/2017, και ισχύει) Δηλαδή, θα πρέπει να ελέγχει τους προμηθευτές του 
και να επιβεβαιώνει ότι όλοι οι προμηθευτές του που θεωρούνται με το νόμο υπόχρεοι παραγωγοί, είναι 
εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ. όπως ορίζει ο νόμος και αναγράφουν το μοναδικό αριθμό μητρώου της επιχείρησής 
τους πάνω στα παραστατικά που του αποστέλλουν.
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