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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΩΣ ΣΑΡΆΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (40.000.000)
(ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», θυγατρική εταιρεία του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», η
οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 22 του Ν. 2737/1999 (ΦΕΚ δημοσίευσης
αρχικού καταστατικού 2767/ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ/1999) και λειτουργεί νομίμως
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, του Ν. 4548/2018 και του «Κανονισμού
Λειτουργίας» (ΦΕΚ 372 /τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ./2019), θα προβεί στην ανάθεση της
προμήθειας έως σαράντα εκατομμυρίων τεμαχίων (40.000.000) γαντιών νιτριλίου.
Σκοπός της προμήθειας είναι η κάλυψη έκτακτων αναγκών προστασίας της δημόσιας
υγείας έως 30/09/2020.
Η Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., έχοντας υπ’ όψιν:
1.
Το άρθρο τρίτο της από 25.02.2020 ΠΝΠ με τον τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού διάδοσης Κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν.
4693/2020 (ΦΕΚ Α’ 116).
2.
Το άρθρο 16 της ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ Α’ 45), η οποία κυρώθηκε με το
Ν. 4682/2020.
3.
4.

Το άρθρο 41 της ΠΝΠ της 13-4-2020 (ΦΕΚ Α 75), η οποία κυρώθηκε με το
Ν. 4690/2020.
Τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

5.

Την υπ’ αριθμόν 24/2020 «Κατευθυντήρια Οδηγία» της ΕΑΑΔΗΣΥ.

6.

Την απόφαση του Κε.Σ.Υ.Πε που ελήφθη στην αριθ. 118/01.07.2020 1ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ:
περί έγκρισης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ».
Το σχετικό από 6/7/2020 αίτημα του Υπουργείου Υγείας.
Την απόφαση του Δ.Σ, η οποία ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 477 συνεδρίαση
της 11ης Μαρτίου 2020.

7.
8.
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΩΘΙ ΕΙΔΩΝ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Η παράδοση πρέπει να
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

18424300-0

Έως
40.000.000
τεμάχια
(20.000.000
ζεύγη)

έχει

ολοκληρωθεί ως εξής:
Τουλάχιστον 20.000.000 τεμάχια
η

μέχρι την 31 Ιουλίου 2020 και η
υπόλοιπη ποσότητα μέχρι την
η

31 Αυγούστου 2020.
Σε

περίπτωση

υποβολής

προσφοράς

για

ποσότητας,

τουλάχιστον

μέρος

της
το

ήμισυ πρέπει να δύναται να
παραδοθεί μέχρι και την 31

η

Ιουλίου 2020.

Α.1.-

ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο Ανάθεσης Προμήθειας
 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής σε συνδυασμό με την προσφερόμενη ποσότητα.
 Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να καταθέσουν προσφορά για μέρος της
ζητούμενης ποσότητας των ως άνω αιτούμενων ειδών, υπό την προϋπόθεση
ότι θα τηρούνται τα προβλεπόμενα ποσοστά ανά μέγεθος όπως ορίζονται στο
παράρτημα Ι των Τεχνικών προδιαγραφών.

2.Τόπος και χρόνος παράδοσης προμήθειας
Η παράδοση των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών , θα πραγματοποιηθεί στην
κεντρική αποθήκη του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΥ) που βρίσκεται στη Λεωφ. Ειρήνης 2,
στον Ταύρο, Τ.Κ. 177 78.
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η
Ιουλίου 2020, τουλάχιστον των 20.000.000 τεμαχίων, και μέχρι την 31η Αυγούστου
2020, της υπόλοιπης ποσότητας.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή
Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και
η οποία θα γνωστοποιηθεί στο Ανάδοχο.
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Λόγω του κατεπείγοντος, τα προσφερόμενα είδη πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού
να είναι διαθέσιμα, ώστε να μπορούν να παραδοθούν εντός των ως άνω
προθεσμιών, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.

3.-

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

Εφ’ όσον κατακυρωθεί ανάθεση προμηθείας άνω του ποσού των 2.500 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ, θα προσκομισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ, υπέρ της ΙΦΕΤ Α.Ε., με διάρκεια ισχύος μέχρι και έναν (1) μήνα μετά από την
λήξη της διάρκειας της σύμβασης.
(Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στο Παράρτημα ΙΙΙ).
4.Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Απαιτήσεις
Τα παρεχόμενα είδη κατατάσσονται στο Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (CPV)
ως εξής: 18424300-0, γάντια μίας χρήσης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει , επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή και να πληρούν τις Τεχνικές Απαιτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα Ι.

Β.-

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.-

Χρόνος – Τόπος Υποβολής Προσφοράς

Η προσφορά θα υποβληθεί, επί ποινή απαραδέκτου, στην ελληνική γλώσσα έως εξής:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 9:00.
Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο (είτε αυτοπροσώπως είτε με
ταχυδρομική αποστολή) στην έδρα της ΙΦΕΤ Α.Ε.: 18ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος,
Παλλήνη Αττικής ( Γραμματεία-Πρωτόκολλο).

2.-

Τρόπος Υποβολής Προσφοράς

Ο σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς θα κατατεθεί με τις ακόλουθες εξωτερικές
ενδείξεις:
-

Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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-

Την πλήρη επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο (ΙΦΕΤ ΑΕ) της εταιρείας

Την πλήρη επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος (διεύθυνση,
τηλέφωνο, e-mail)
-

Τον αριθμό πρωτοκόλλου και τον τίτλο της παρούσας Πρόσκλησης

Ο σφραγισμένος κυρίως φάκελος περιέχει:
α) χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική
Προσφορά» και
β) χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Οι ως άνω χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν κι εκείνοι τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 117 του
Ν. 4412/2016

3.-

Περιεχόμενο Προσφοράς

Ο προσφέρων οφείλει, μαζί με την προσφορά του, να καταθέσει υποχρεωτικά τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
3.1
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν τελεί
σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 & 4 και του άρθρου 74 του Ν.
4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να
αποκλεισθούν, και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθοριστεί
σύμφωνα με το άρθρο 75 του ίδιου νόμου.
Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υποβάλλουν, προκειμένου περί νομικών
προσώπων, οι κατά περίπτωση νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων :
οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ο νόμιμος εκπρόσωπος για τις ανώνυμες
εταιρείες (Α.Ε.) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.
3.2
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις των ειδών όπως τέθηκαν στην
Πρόσκληση. - τα στοιχεία στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
-

η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα αποστέλλονται για

γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις.
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Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υποβάλλουν, προκειμένου περί νομικών
προσώπων, οι ίδιοι ως άνω (υπό 3.1.) κατά περίπτωση νόμιμοι εκπρόσωποι των
προσφερόντων.
3.3
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
δηλώνεται ότι:
- θα προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης αναλόγως με την
νομική μορφή στην οποία ανήκει, εφόσον επιλεγεί ως ανάδοχος.
Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υποβάλλουν, προκειμένου περί νομικών
προσώπων, οι ίδιοι ως άνω (3.1) κατά περίπτωση νόμιμοι εκπρόσωποι των
προσφερόντων.
3.4
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, του προσφέροντος ότι : α) έχει
δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία των προς προμήθεια ειδών στην Ελλάδα και β) η
προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο
Παράρτημα Ι Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, επί ποινή αποκλεισμού και μαζί με
αυτή προσκομίζονται και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που
αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις Τεχνικές προδιαγραφές.
3.5
Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
αρμοδίως, όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, επί ποινή
αποκλεισμού. Το εν λόγω έντυπο είναι διαθέσιμο σε επεξεργάσιμη μορφή προς
συμπλήρωση και δεν επιτρέπεται τροποποίηση αυτού.
3.6
Όλα τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και
εκπροσώπηση του συμμετέχοντος οικονομικού φορές, συμπεριλαμβανομένων των
πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτει η τήρηση της νόμω προβλεπόμενης
δημοσιότητας για την σύσταση του νομικού προσώπου, την τυχόν τροποποίηση του
καταστατικού και την εκπροσώπηση αυτού.
Την αξιολόγηση της προσφοράς θα αναλάβει αρμόδια προς τούτο Επιτροπή. Για τις
ανάγκες της αξιολόγησης η ΙΦΕΤ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους
προσφέροντες -σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας- συμπληρωματικές
διευκρινίσεις ή την προσκόμιση δικαιολογητικών και πρόσθετων τεχνικών στοιχείων
(prospectus, τεχνικά φυλλάδια κ.α.).
Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας
Πρόσκλησης.

Γ.-

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο προσωρινός ανάδοχος προμήθειας άνω του ποσού των 2.500 ευρώ, για την
οποία θα υπογραφεί σύμβαση, υποχρεούται να προσκομίσει τα κάτωθι
δικαιολογητικά έγγραφα, εντός προθεσμίας που θα του ανακοινωθεί.
Α.

Όταν η σύμβαση θα υπογραφεί με αντισυμβαλλόμενη Ατομική Επιχείρηση:
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1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν
συντρέχει κάποιο νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στην διαδικασία, β) εξακολουθεί να
πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως προβλέπονται στην παρούσα
Πρόσκληση και έχει το νόμιμο δικαίωμα διακίνησης του προμηθευόμενου προϊόντος,
και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την

υπογραφή της

σύμβασης. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι ουδεμία εκκαθάριση και εξόφληση
αμοιβής θα γίνεται πριν ή χωρίς την προσκομιδή των εν λόγω Πιστοποιητικών,
τα οποία είναι τα εξής:
1.1
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η
εγγραφή του προσωρινού αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση
αρμόδιας αρχής, με την οποία να πιστοποιείται, αφ΄ενός η άσκηση του επαγγέλματός
του κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, αφ΄ετέρου ότι εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι και την γνωστοποίηση της σχετικής ειδοποίησης για
την υπογραφή της σύμβασης.
1.2.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν
από την γνωστοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι:
1.2.1

δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση α) για κάποιο από τα

αδικήματα του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, β) για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
1.2.2 δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή.
1.3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου

τριμήνου (3μήνου) πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση
εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναγκαστική διαχείριση, και δεν έχει κινηθεί σε
βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εξυγίανσης, υπαγωγής στο άρθρο 99 του
Πτωχευτικού Κώδικα και αναγκαστικής διαχείρισης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του
στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
της χώρας εγκατάστασης.
2.-

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), προς
τους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό.
3.-

Πιστοποιητικά από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης,
ο προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
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Σε περίπτωση εγκατάστασης της ατομικής επιχείρησης στην αλλοδαπή, τα εν λόγω
πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης.
Σε περίπτωση, κατά την οποία ορισμένα από τα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του προσωρινού αναδόχου ενώπιον
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον
προσωρινό ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη Βεβαίωση, σύνταξης
του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικώς με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Σε
χώρες όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί από
Υπεύθυνη Δήλωση ή κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, το οποίο θα συνοδεύεται
από επίσημη μετάφραση ή μετάφραση από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα

Β.Όταν η σύμβαση θα υπογραφεί με αντισυμβαλλόμενο ημεδαπό ή
αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο:
1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, την οποία θα υπογράφει ο κατά
περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου και με την οποία θα δηλώνεται ότι: α)
δεν συντρέχει κάποιο νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στην διαδικασία, β) εξακολουθεί
να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως προβλέπονται στην παρούσα
Πρόσκληση, και έχει το νόμιμο δικαίωμα διακίνησης του προμηθευόμενου προϊόντος
και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι ουδεμία εκκαθάριση και εξόφληση
αμοιβής θα γίνεται πριν ή χωρίς την προσκομιδή των εν λόγω Πιστοποιητικών,
τα οποία είναι τα εξής:
1.1.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η
εγγραφή του προσωρινού αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση
αρμόδιας Αρχής με την οποία να πιστοποιείται αφ’ ενός η άσκηση του επαγγέλματός
του κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, αφ’ ετέρου ότι εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την γνωστοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης. Επιπλέον το αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού
με πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) περί καταχώρησης του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού.
1.2.
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου)
πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι:
1.2.1 δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση α) για κάποιο από τα
αδικήματα του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και β) για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
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1.2.2 δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και E.E.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου.
1.3.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου
τριμήνου (3μήνου) πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση,
εξυγίανση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, εκκαθάριση, κοινή ή ειδική, και
αναγκαστική διαχείριση, καθώς και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάριση (κοινή ή ειδική) και αναγκαστική διαχείριση.
2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του
προσωρινού Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής), στους οποίους ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

3.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα
οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
4.Όλα τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και
εκπροσώπηση
του
προσωρινού
αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένων
των
πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτει η τήρηση της νόμω προβλεπόμενης
δημοσιότητας για την σύσταση του νομικού προσώπου, την τυχόν τροποποίηση του
καταστατικού και την εκπροσώπηση αυτού.
Προκειμένου περί αλλοδαπών νομικών προσώπων και σε περίπτωση, κατά την οποία
ορισμένα από τα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται στην συγκεκριμένη χώρα
εγκατάστασης ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις περιπτώσεις, πρέπει, επί
ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του προσωρινού
αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στον προσωρινό ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη Βεβαίωση,
σύνταξης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικώς με τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
Για χώρες, όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί από
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Υπεύθυνη Δήλωση ή κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, το οποίο θα συνοδεύεται
από επίσημη μετάφραση ή μετάφραση από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα
Γ.Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Ενώσεις—
Κοινοπραξίες, απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά να κατατεθούν για κάθε
μέλος αυτών.

Δ.-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής σε συνδυασμό με την προσφερόμενη ποσότητα.
 Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να καταθέσουν προσφορά για μέρος της
ζητούμενης ποσότητας των ως άνω αιτούμενων ειδών, υπό την προϋπόθεση
ότι θα τηρούνται τα προβλεπόμενα ποσοστά ανά μέγεθος όπως ορίζονται στο
παράρτημα Ι των Τεχνικών προδιαγραφών.
 Η υποβληθείσα προσφορά θα ισχύει για 30 ημέρες από την υποβολή της.
 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές κλπ.
 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από την προσκομιδή όλων των
δικαιολογητικών κατακύρωσης και υπό την προϋπόθεση της προσκομιδής:
 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από το αρμόδιο για την
παραλαβή όργανο το οποίο θα συσταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του
Υπουργείου Υγείας, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν στο Ανάδοχο,
 Τιμολογίου Πωλήσεως (εξοφληθέν)
 Φορολογικής Ενημερότητας για την είσπραξη από φορέα πλην Γενικής
Κυβέρνησης
 Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
 Η αμοιβή υπόκειται στις κάτωθι νόμιμες κρατήσεις.
Για Συμβάσεις άνω των 2.500€ :
α) υπέρ Ε.Α.Α.ΔΣΥ 0,07% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου πλέον
χαρτοσήμου 3,6% επί του ποσού της κράτησης Ν. 4013/2011 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν 4605/2019 και
β) υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου πλέον
χαρτοσήμου 3,6% επί του ποσού της κράτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μη αποστειρωμένα γάντια εξεταστικά, χωρίς πούδρα, νιτριλίου


Από 100% συνθετικό υλικό Νιτριλίου, χωρίς πούδρα για χρήση από
άτομα με αλλεργία στο latex και διαχείριση χημικών παραγόντων.



Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας. ( Πρότυπο
EN 374 :2003 ). Να αναφέρονται οι χημικοί παράγοντες ως προς τους
οποίους έχουν ελεγχθεί.



Ανθεκτικά κατά τη χρήση (ΕΝ 388 :2003 ), να πληρούν τα πρότυπα ΕΝ
455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009+Α2:2013 , ΕΝ 455-3:2006 ΕΝ: 455-4:2009.



Απαιτούμενα πιστοποιητικά: CE Mark, ή άλλα πιστοποιητικά έγγραφα,
εφάμιλλης πιστοποίησης



Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016 Να
αναγράφεται

το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ότι δεν

είναι διαπερατά από υγρά, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του
προϊόντος,

η

διεύθυνση

του

εργοστασίου

παραγωγής,

του

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε Ευρωπαϊκή χώρα, τα πρότυπα ΕΝ
455-1, ΕΝ455-2, ΕΝ455-3 και τα σύμβολα των προτύπων ΕΝ 388, ΕΝ
374.


όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά

σε κλειστή συσκευασία

όπου θα αναγράφεται ο αριθμός τεμαχίων και το μέγεθος, ανά κουτί.


Να προσφέρονται σε μεγέθη Small- Medium- Large- X-Large. Οι
αιτούμενες ποσότητες ανά μέγεθος, ορίζονται ως παρακάτω:
 μέγεθος small: 15% της συνολικής ποσότητας, ήτοι 6.000.000 τεμάχια
 μέγεθος medium: 40% της συνολικής ποσότητας, ήτοι 16.000.000 τεμάχια
 μέγεθος large: 40% της συνολικής ποσότητας, ήτοι 16.000.000 τεμάχια
 μέγεθος extra large: 5% της συνολικής ποσότητας, ήτοι 2.000.000 τεμάχια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΓΑΝΤΙΑ
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Έως
40.000.000
τεμάχια

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ)

μέγεθος
small: 15%

6.000.000

της συνολικής

τεμάχια

ποσότητας

μέγεθος
medium: 40%
της συνολικής
ποσότητας

16.000.000
τεμάχια

μέγεθος
large: 40%
της συνολικής
ποσότητας

16.000.000
τεμάχια

μέγεθος
extra large:
5% της

2.000.000
τεμάχια

συνολικής
ποσότητας

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

………………………………..

ΦΠΑ

………………………………..

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

………………………………..

Η μεταφορά και η παράδοση των ειδών στην ΚΑΥΥ θα γίνει με επιμέλεια και έξοδα του
προμηθευτή.

Ο/Η ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
……………………………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΤAMEIO
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (δ.τ. ΙΦΕΤ Α.Ε.)
18ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος
15351 Παλλήνη Αττικής
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(ii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

(διεύθυνση)

..................

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ........ σύμβασης “(τίτλος
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη /
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7 από την απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.

3
4
5

6

7

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα
έγγραφα της σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Σύμφωνα με το άρθρο 25 π.δ. 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται
από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης
στην εγγυητική επιστολή.
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