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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Μαρία Μπαχού
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Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2021
Αριθ. Πρωτ. : 14351

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς
προμήθειας ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό, για τις ανάγκες του Υπουργείου
Εσωτερικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4682/2020 με θέμα:
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (Α ́ 68)».
Το Υπουργείο Εσωτερικών, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα ακόλουθα
στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (τομέας Εσωτερικών)

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ.2 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως
κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Το Υπουργείο Εσωτερικών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση
προμήθειας ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με τον
συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης. Τα εν λόγω είδη είναι απαραίτητα για την ασφάλεια της
υγιεινής των υπαλλήλων και για την αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Με την κατάθεση της προσφοράς είναι απαραίτητη η
προσκόμιση δειγμάτων των προς προμήθεια ειδών, τα οποία
θα εξεταστούν από τη Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών για την
καταλληλότητά τους.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ :

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ

Έως 12.500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται το κάθε είδος.
Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206
1) ΑΛΕ 2410202001 (Αγορές ειδών καθαριότητας - επιτοίχιες βάσεις)
2) ΑΛΕ 2410189001 (Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων αντισηπτικό gel).
4% (τέσσερα τοις εκατό) για την προμήθεια ειδών σύμφωνα με το άρθρο
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ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ :

64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όσων άλλων
κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ :

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 15
(δεκαπέντε) ημέρες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η
πληρωμή του υποψήφιου αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση της
παραλαβής των ειδών με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, μετά από
βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των
εργασιών.
● αντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας,
● αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας,
● πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ,
● στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρείας με τις πιθανές
τροποποιήσεις ή για φυσικά πρόσωπα Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών
Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία,
● απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών του Δ.Σ.
- ή του Φυσικού Προσώπου-, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
παρ. 4 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 73 του
ν.4412/2016.
04 /03 /2021 και ώρα 12:00 σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :

Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών
Τμήμα Προμηθειών
Σταδίου 31, 4ος όροφος, Τ.Κ. 101 83, Αθήνα
Υπόψη κ. Στ.Γεωργούλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις: 213 136 1665
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.
www.ypes.gr, β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr και γ) στην ιστοσελίδα
του ΕΒΕΑ www.acci.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ

α/α
1
2

Περιγραφή είδους

Ποσότητα

Αντισηπτικό GEL χεριών σε συσκευασία του ενός λίτρου με
αντλία με ποσοστό αλκοόλης ≥ 70% και ενυδατικά συστατικά
Επιτοίχιες βάσεις για αντισηπτικό GEL χεριών 1lt με αντλία

3.000 lt
30

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΒΑΛΑΤΣΟΥ
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