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              Μαρούσι, 27.07.16 

Αρ. Πρωτ.:.1838 

Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης  

Γραφείο: Προμηθειών 

Πληροφορίες :Ι. Λέκκας 

Δ/νση: Αγράφων 3-5  

Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι 

Τηλέφωνο: 210 5212092  

Φαξ: 210 5212091 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης προμήθειας 

εμφιαλωμένου νερού, θερμοψυκτών και συντήρησης θερμοψυκτών με κριτήριο τη 

χαμηλότερη τιμή 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού, θερμοψυκτών και συντήρησης 

θερμοψυκτών 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολικός προϋπολογισμός: 

Δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

11/08/2016 
Ώρα 12:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, 15123 Μαρούσι Αττικής 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών 
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Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων  (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), έχοντας 

υπόψη:  
 

1. Το Ν. 2071/92 (άρθρο  26) – σύσταση του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών 

Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας 

2. Το Π.Δ. 358/92 – οργάνωση, λειτουργία, αρμοδιότητες Κ.Ε.Ε.Λ. 

3. Την Υ1/οικ.5028/2001, ΦΕΚ 831/Β/29.6.2001, «Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.»  

4. Το ΠΔ.407/93, ΦΕΚ 174/Α/5.10.1993, «Εξαίρεση από το Δημόσιο 

Τομέα του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)» 

5. Το Ν. 3370/05, Άρθρο 20, ΦΕΚ 176/Α/11.7.2005 «Οργάνωση και 

Λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» 

μετονομασία του Κ.Ε.Ε.Λ. σε ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπές ρυθμίσεις 

6. Το ΠΔ. 238/1995, ΦΕΚ 137/Α/28.6.1995, «Εξαίρεση φορέων από τις 

διατάξεις του Ν.2286/1995» 

7. Την εξαίρεση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. από τις διατάξεις του Ν.3580/2009 

8. Το άρθρο 47 του Ν.3943/2011 «Φοροδιαφυγή, ΚΦΣ, Φορολογία 

Κεφαλαίου, ΦΠΑ, ελεγκτικές υπηρεσίες / θέματα ασφαλιστικών Ταμείων 

κλπ», όπως ισχύει: 

9. Αναλογικά του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής 

διαδικασίας και άλλες διατάξεις 

10. Αναλογικά του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου» και κυρίως για τις περιπτώσεις που προβλέπονται 

ειδικά στην παρούσα 

11. Το Ν. 3614/3.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-20013 

(ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007 

12. Την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής 

των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών 

προμηθειών και δημοσίων έργων 

13. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις», (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) 

14. Το άρθρ. 1/ν.4366/ ΦΕΚ 18Α’ 15-02-2016 

15. Το Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11 

16. Τις  υπ. αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ: 31641 4/05/2016 & Α2β/Γ.Π.οικ 31933  

5/05/2016 Υπουργικές αποφάσεις  με περιεχόμενο τον διορισμό μελών στο 

Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
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Α. Δια της παρούσης, σας καλούμε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά για την 
προμήθεια: 
 
Εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού πηγής  διασφάλισης ποιότητας ISO 
(28.880 λίτρα) μετά του συνόδου εξοπλισμού θερμοψύκτες (58) και πλαστικά 
ποτήρια μιας χρήσεως (260 συσκευασίες των 100) 
Τόπος παράδοσης : Κεντρική Υπηρεσία, Αγράφων 3 -5 Μαρούσι, ΚΕΔΥ, Αμαλίας 
Φλέμινγκ 39 Βάρη και άλλοι 7 προορισμοί εντός της Αττικής 
Χρόνος παράδοσης: εντός 48ώρου από την παραγγελία 
Συντήρηση θερμοψυκτών : 2 φορές το χρόνο 

 
Β. Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνει έως την Πέμπτη, 11 Αυγούστου 
2016 και ώρα 12:00 σε σφραγισμένο φάκελο, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής 
(ΚΕΕΛΠΝΟ), Αγράφων 3-5, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15123. 
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην 
προαναφερόμενη διεύθυνση την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής της 
προσφοράς ήτοι την Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016 και ώρα 12:00.Το έργο της 
αξιολόγησης των προσφορών θα αναλάβει μια επιτροπή που θα συσταθεί για το 
λόγο αυτό. 

 
Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν υποχρεωτικά τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης 
και των επισυναπτόμενων  τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται αριθμός φαξ στον 
οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του 
διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις. 

2. Υπεύθυνη δήλωση (με ημερομηνία ως 11/08/2016) υπογεγραμμένη από το 
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα 
προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά- αναλόγως με την νομική μορφή 
στην οποία ανήκουν - κατά την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον επιλεχθούν 
ως ανάδοχοι. 

 
Νομιμοποιητικά έγγραφα περί υπογραφής συμβάσεων: 
 
α. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Ατομική 
Επιχείρηση στο όνομα του ιδιοκτήτη της, απαιτούνται τα εξής έγγραφα: 

1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
(Γ.Ε.ΜΗ),  από το οποίο να προκύπτει ότι δε τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή υπό έκδοση απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού, αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης.  

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή 
του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
 

β.  Για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες 
1. Αντίγραφο καταστατικού σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού. 
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ), περί καταχώρησης του καταστατικού σύστασης και των τυχόν 
τροποποιήσεων αυτού. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ή του Γ.Ε.ΜΗ, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δε τελεί, υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή υπό έκδοση 
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απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης.  

4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

 
γ.  Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

1.  Αντίγραφο καταστατικού σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και 
ΦΕΚ δημοσίευσης αυτών. 

2.  Πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή από το Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), περί καταχώρησης του Καταστατικού σύστασης και των τυχόν 
τροποποιήσεων αυτού. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ή του Γ.Ε.ΜΗ, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δε τελεί, υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή υπό έκδοση 
απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης.  

4. Πιστοποιητικό του οικείου Εμπορικού Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

5. Φορολογική  και ασφαλιστική ενημερότητα 
 
δ.  Για τις ανώνυμες εταιρείες 

1. Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αυτού και ΦΕΚ δημοσίευσης 
αυτών. 

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό από την Αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Εμπορίου) 
περί ανακοίνωσης του καταστατικού σύστασης και των τυχόν τροποποιήσεων 
αυτού. 

3. Πρακτικό συγκρότησης του εν ενεργεία Δ.Σ. σε σώμα, ανακοίνωσης αυτού στη 
Διεύθυνση εμπορίου και ΦΕΚ δημοσίευσής του. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
(Γ.Ε.ΜΗ),  από το οποίο να προκύπτει ότι δε τελεί, υπό πτώχευση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή υπό έκδοση απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού, αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης.  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής Αρχής ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για 
συνδιαλλαγή. 

6. Πιστοποιητικό Αρμόδιας Δικαστικής Αρχής ότι δεν τελούσε σε διαδικασία ειδικής 
εκκαθάρισης του ν. 1892/1990 (Α΄101) μέχρι την ισχύ του Ν. 3588/2007- ΦΕΚ 
153Α/10-7-2007, οπότε καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 4 Ν. 1892/90 (περί 
ειδικής εκκαθάρισης). 

7. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

8. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο (Πολυμελές) ότι δεν έχει λυθεί η Εταιρεία, και            
ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για τη λύση αυτής. 
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Γ. Η προσφορά θα συνταχθεί ως ακολούθως: 

 Η επίσημη γλώσσα της προσφοράς είναι η ελληνική. 

 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται: 
 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

«Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού, θερμοψυκτών και συντήρησης θερμοψυκτών» 

 
Ημερομηνία: 11 Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00  
και θα αναφέρει, τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 
1. Τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις ως ανωτέρω.  
2. Την τεχνική τους προσφορά 
3. Την οικονομική τους προσφορά 
 
 Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει 

(πρωτότυπο και αντίγραφο): 
 
 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και συγκεκριμένα: 
 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση 
τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης, 
όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του 
κατασκευαστή). 

2. Συμπληρωμένους τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. 
3. Τυχόν τεχνικά φυλλάδια και λοιπό υλικό τεκμηρίωσης για τον προσφερόμενο 

εξοπλισμό. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με την οποία θα αναφέρει την 

επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος, 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. 

5. Κάθε άλλο στοιχείο που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να 
παρουσιάσει ή να προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του πρέπει να ληφθεί 
υπόψη για την υλοποίηση του έργου και θα συμβάλει στην αρτιότερη 
παρουσίαση της πρότασής του, για την επιτυχή διεκπεραίωση του. 

 
 
 Ο φάκελος  με την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει:  
επί ποινή απόρριψης, συμπληρωμένους τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα. 
 
 
Δ.Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού θα αποσφραγίσει τους  φακέλους  των 
προσφορών παρουσία των νομίμων εκπροσώπων των εταιρειών  άλλως νομίμως 
εξουσιοδοτημένων προς τούτο προσώπων. Η αποσφράγιση των προσφορών θα 
γίνει ως εξής: 

 Αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και 
μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων της τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

 Μετά την αποσφράγιση των φακέλων η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού θα 
προβεί σε αξιολόγηση τόσο της τεχνικής όσο και της οικονομικής προσφοράς 
και θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό. 
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Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
 
 
 
        Θεόφιλος Ροζενμπεργκ 
        αν. Καθ. Χειρουργικής 
        Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γρ. Προέδρου 
2. Γρ. Διευθυντή 
3. Γρ. Νομικών Θεμάτων 
4. Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

   ΣΥΝΟΛΟ    

Στοιχεία Υποψηφίου 

(Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/ΔΟΥ κ.λπ.) 

Ημερομηνία: 

Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου / Σφραγίδα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


