
 

ΘΔΜΑ: «Πρόζκληζη εκδήλφζης  ενδιαθέρονηος» 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Ιέληξν Ινηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο 

ΔΙ∆Ο: Πξνκήζεηα εηδψλ θιηλνζηξσκάησλ γηα ην Παξάξηεκα ΑΛΕΑ Φζηψηηδαο θαη 

παξάξηεκα ΑΛΕΑ Εχβνηαο ηνπ Ι.Ι.Π.Π..Ε ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 6.000,00 επξψ κε 

ην ΦΠΑ 

CPV: 39512100-5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:   6.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ 

ΥΡΗΜΑΣΟ∆ΟΣΗΗ: Πξνυπνινγηζµφο Ι.Ι.Π.Π..Ε ΙΑΕ: 1139 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο (Υακειφηεξε Σηµή ζε Επξψ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π..Δ 

Έρνληαο ππφςε:  
Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  
 
1. Σνπ Μ.4412/2016 ((ΦΕΙ Α’ 147/08-08-2016) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)». 
 
2.Σνπ Μ. 4250/2014 (ΦΕΙ Α’ 74/26-3-2014) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Ιαηαξγήζεηο, 
πγρσλεχζεηο Μνκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε 
Δηαηάμεσλ ηνπ Π.Δ. 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 
 
3. Σνπ άξζξνπ 9 ηνπ Μ. 4109/2013 (ΤΕΙ 16/Α/23.1.2013) «Ιαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε 
ησλ Μ.Π.Δ.Δ. θαη ηνπ επξχηεξνπ Δεκφζηνπ Σνκέα».  
 
 
4. Σνπ Μ. 4155/2013 (ΦΕΙ Α’ 120/29.05.2013) «Εζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
5.Σνπ Μ. 4152/2013 (ΦΕΙ Α’ 107/09.05.2013) «Επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Μφκσλ 
4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013 θαη εηδηθφηεξα ηεο Παξαγξάθνπ Ζ’: Πξνζαξκνγή ηεο 
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Ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
6.Σνπ Μ.4013/2011 (ΦΕΙ Α' 204/15.09.2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Ιεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Λεηξψνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ 
Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Μ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) 
Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
7.Σνπ Π.Δ.80/2016 «Πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 
 
8.Σνπ Μ. 3861/2010 (ΦΕΙ Α’ 112/13.07.2010) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
9. Σνπ Μ. 2690/1999 (ΦΕΙ Α’ 45/09.03.1999) «Ιχξσζε ηνπ Ιψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
10.Σνπ Μ. 2328/1995 (ΦΕΙ Α’ 159/1995), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Μ. 2372/96 (ΦΕΙ Α’ 
29/1996) άξζξν 11 θαη ην Μ.2414/1996 (ΦΕΙ Α’ 135/1996) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 82/96 (ΦΕΙ Α’ 66/11.04.1996) «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ 
Ειιεληθψλ Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή 
πξνκεζεηψλ ηνπ Δεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», 
φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Μ. 3310/05 θαη 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Μ. 3414/2005». 
 
11. Σελ αξηζκ. πξση. νηθ. Δ1/49496/16036/20-11-2019 (ΦΕΙ 985/ΤΟΔΔ/21-11-  

2019).απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Εξγαζίαο, Ινηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ζρεηηθά κε 

ην δηνξηζκφ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην Ιέληξν Ινηλσληθήο Πξφλνηα Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Ειιάδαο. 

12. Σελ  ππ. αξηζκ. 60440/1896/28-02-2020 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο κε ηελ  

νπνία εγθξίζεθε ν Π/Τ 2020. 

13. Σελ ππ.αξηζκ.253/29-10-2020  αλάιεςεο δέζκεπζεο ηεο ππεξεζία καο. 
 

14. Σελ ππ. αξηζκ 25ε/05-11-2020 (Θέκα 2ν) απφθαζε ηνπ Δ. ηνπ Ι.Ι.Π.Π..Ε « Πεξί 

εγθξίζεσο  Πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ηελ Πξνκήζεηα εηδψλ θιηλνζηξσκάησλ γηα ην 

Παξάξηεκα ΑΛΕΑ Φζηψηηδαο θαη παξάξηεκα ΑΛΕΑ Εχβνηαο ηνπ Ι.Ι.Π.Π..Ε ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 6.000,00 επξψ κε ην ΦΠΑ. 

Προβαίνει ζε Προμήθεια ειδών κλινοζηρφμάηφν για ηο Παράρηημα ΑΜΔΑ 

Φθιώηιδας και παράρηημα ΑΜΔΑ Δύβοιας ηοσ Κ.Κ.Π.Π..Δ ηοσ Κ.Κ.Π.Π..Δ 

ζσνολικού προϋπολογιζμού 6.000,00 εσρώ με ηο ΦΠΑ. 
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1) Γικαιούτοι Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νη ελψζεηο 

πξνκεζεπηψλ θαη ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο, εκπνξίαο 

θαη εγθαηάζηαζεο ησλ αλσηέξσ.  

2) Ανηικείμενο  Πξνκήζεηα εηδψλ θιηλνζηξσκάησλ γηα ην Παξάξηεκα ΑΛΕΑ Φζηψηηδαο θαη 

παξάξηεκα ΑΛΕΑ Εχβνηαο ηνπ Ι.Ι.Π.Π..Ε ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 6.000,00 επξψ κε 

ην ΦΠΑ. 

 

 
1) Σα απαιηούμενα δικαιολογηηικά ποσ πρέπει να καηαηεθούν είναι: 
 

α) Τπεύθσνη δήλφζη ηοσ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη: 

α. φηη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 

παξαθάησ αδηθήκαηα (φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Μ. 4412/2016):πκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, Δσξνδνθία, Απάηε, Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα 

ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Μνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ.( Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζχλνληα χκβνπιν, 

θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.) 

β. φηη δελ έρνπλ  αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

β) Τπεύθσνη δήλφζη ηοσ Ν. 1599/86 φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο, θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

γ) Σετνική Προζθορά. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Μ.1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη: φια ηα 

πξνζθεξφκελα είδε ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ . 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Μ.1599/1986 ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα πξντφληα κε ηηο 

πνζφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ζα θαηαηεζεί πξνζθνξά.  

δ) Οικονομική Προζθορά. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

θαιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν <<ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ ΠΡΟΦΟΡΑ>>. 

ε)  Φορολογική Δνημερόηηηα. 

ζη) Αζθαλιζηική Δνημερόηηηα. 

2. Σόπος και τρόνος Τποβολής: 

Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιινληαη εληφο 

ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ» Γηα ηελ 
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Πξνκήζεηα εηδψλ θιηλνζηξσκάησλ γηα ην Παξάξηεκα ΑΛΕΑ Φζηψηηδαο θαη παξάξηεκα 

ΑΛΕΑ Εχβνηαο ηνπ Ι.Ι.Π.Π..Ε ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 6.000,00 επξψ κε ην ΦΠΑ. 

Ο θάθεινο ζα θαηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Ι.Ι.Π.Π..Ε μύρνης 25 Λαμία ηκ 35132 

μέτρι ηις 20 Νοεμβρίοσ  ημέρα Παραζκεσή και ώρα 12:00 μ.μ., κεηά ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο αθoινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Οι ενδιαθερόμενοι επί ποινή απόρριυης όλφν ηφν προζθορών, λαμβάνοσν 

μέρος ζηο διαγφνιζμό με μία μόνο προζθορά. Δναλλακηικές προζθορές δε 

γίνονηαι αποδεκηές και απορρίπηονηαι. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο, ρσξίο ζβεζίκαηα, ηπρφλ δηνξζψζεηο θαη 

επθξηλείο. Δηαθνξεηηθά ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

Πξνζθνξέο πνπ ζα ιακβάλνληαη κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ζα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο 

θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ. 
Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ ζα αμηνινγεζνχλ.  
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
 

 

3. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Η πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ Δηαχγεηα ,ζην ΙΗΛΔΗ θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ι.Ι.Π.Π..Ε . 

 

4. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Λεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ αξηζκνχληαη απφ ηελ Επηηξνπή 
πνπ νξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ Δ.., νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ κε ηελ ζεηξά πνπ 
επηδφζεθαλ.  
Η απνζθξάγηζε γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ελψπηνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 
ζην δηαγσληζκφ κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαη ε Τπεχζπλε Δήισζε. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ζην 
ηέινο εάλ δηαπηζησζεί ε πιεξφηεηα ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ. 
Ιαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη πξηλ ην άλνηγκα ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, φζεο απφ απηέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, 
γλσζηνπνηείηαη δε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, έγθαηξα, κε έγγξαθν, ν ιφγνο ηεο απφξξηςεο 
ηεο πξνζθνξάο.  

Λεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαρψξεζε απηψλ ζε πξαθηηθφ. 

 
5. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (Υακειφηεξε Σηµή ζε Επξψ).  
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6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ - ΤΜΒΑΗ 
ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο 
ηειηθήο έγθξηζεο. Λεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ην Ι.Ι.Π.Π..Ε ε 
ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχκβαζε 
ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο, ο Ανάδοτος δεζμεύεηαι για ηην 
άμεζη προμήθεια ηφν ειδών ηοσ διαγφνιζμού. 
 
 
7. ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη αθνχ πξνζθνκηζηεί ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην, κε ηελ 

έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ίζεο αμίαο κε απηή ησλ πξντφλησλ πνπ παξειήθζεζαλ, 

κεηά ηνλ έιεγρν ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ο ανάδοτος ζα βαξχλεηαη κε ηηο 

λφκηκεο θξαηήζεηο : Ιξάηεζε Εληαίαο  Αξρήο πκβάζεσλ (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ: 0,06%), Υαξηφζεκν 

3% επί ηνπ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20% επί ραξηνζήκνπ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. θαζψο θαη 

ηνλ Αλαινγνχληα θφξν. 

Γηα πιεξνθνξίεο ησλ ππεξεζηψλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα  απεπζχλνληαη ζην ηκήκα 
Πξνκεζεηψλ ηνπ Ι.Ι.Π.Π..Ε θαη ζην ηειέθσλν 22313- 51117 ( Θσάλλεο Ιαββαδίαο) θαηά 
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 
 
                                              

                                ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ ΓΙΑ 
ΑΜΔΑ ΔΤΒΟΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΓΙΑ ΑΜΔΑ 

ΦΘΙΩΣΙΓΑ 

 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

εντόνια 250 50 7,00 € 2.100,00 € 

Παπλώματα ύπνοσ 100 50 16,00 € 2.400,00 € 

Κοσβέρτες πικέ 70 50 12,50 € 1.500,00 € 

                                      ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 4.838,71€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ (24%) 6.000,00€ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

1) ενηόνια: Κεπθά, δηαζηάζεηο 1,60 X 2,40 (ην χθαζκα λα κελ κπαίλεη ζην πιχζηκν 
πάλσ απφ 5cm ηεο αξρηθήο δηάζηαζεο ),βακβαθεξά 100%, λα είλαη 210gr/m2 ,λα αληέρνπλ 
ζε ζπλερφκελεο πιχζεηο 95νC θαη ζπλερφκελεο ρισξνπνηήζεηο. 
 

ΑΔΑ: ΨΩΘΜΟΞ8Ψ-0ΜΞ



2) Πάπλφμα ύπνοσ: Υξψκαηνο ζηέι-κπιε, κε δηαζηάζεηο 1,60 x 2,40, κε γέκηζε απφ 
πνιπεζηεξηθή βάηα επαλεξρφκελα κεηά απφ πιχζε, κε 100% βακβαθεξφ ην εμσηεξηθφ 
αλζεθηηθφ χθαζκα ζηελ ζπρλή ρξήζε θαη πιχζεηο, πιελφκελα ζηνπο 65νc 
 
3) Κοσβέρηα πικέ: Απφ χθαζκα 100% βακβάθη, δηαζηάζεσλ 1,60 x 2,40 κεηά ξαθήο, 
ε χθαλζε λα είλαη ζηαζεξή, λα κελ κεηαβάιιεηαη ε πθή ηεο ζην πιχζηκν( 60νC),κε ξέιη 
πεξηκεηξηθά. 
 
 

 
 
 

                                               Ο Πρόεδρος Κ.Κ.Π.Π..Δ 

                                                                     

                                                  Γημήηριος Ν. Γρακάκης 
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