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Αρ. πρωτ. : οικ.1820

Προς : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Για την ανάδειξη προμηθευτή υγειονομικού υλικού ( αντισηπτικά διαλύματα χεριών και επιφανειών και
επιδαπέδιου πεντάλ ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), όπως ισχύει.
 Toυ ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του
άρθρου 6 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει
 Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020), όπως ισχύει.
 Του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
 Του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018).
 Του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017), όπως ισχύει.
 Του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.
4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) όπως ισχύει.
 Των άρθρων 28 & 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση
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Γραφειοκρατίας & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει.
Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ
74/Α/26-03-2014), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
Του άρθρου 64 του ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως ισχύει.
Του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει.
Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-092011), όπως ισχύει.
Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011),
όπως ισχύει.
Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει.
Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως ισχύει.
Του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α’/2-10-2002),
όπως ισχύει.
Του ν. 3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων
ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις»
(ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002), όπως ισχύει.
Του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει.
Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/09-031999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά με το ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/7-102011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26.
Του ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών
δημοσίων εγγράφων» (ΦΕΚ 188/Α/27-11-1984), όπως ισχύει.
Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 229/Α΄/27-12-2010), όπως
ισχύει.
.
Το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ
34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει.
Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως ισχύει.
Την υπ’ αριθ. 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 3075/13.07.2021 τεύχος Β') Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
όπως ισχύει.
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, καθώς και του συνόλου
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των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Το γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διαθέτει το δικαίωμα να μη παράγει αποτελέσματα από
την παρούσα πρόσκληση για λόγους ανωτέρας βίας.
Την αρ. 14026/15-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ( ΦΕΚ
250/τ.ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
8. Την αρ. πρωτ.οικ.8165/27-06-2017(ΦΕΚ2247/Β/30-06-2017) απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με «Με εντολή Συντονιστή» («Μ.Ε.Σ.»)
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Δ/νσης Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4147/2013 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ 98), όπως
τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. οικ. 682/17-1-2019 όμοια (ΦΕΚ288/Β’/07-02-2019)».
Το με αρ. πρωτ. 1554/12-04-2022 Αίτημα Δαπάνης της Συντονίστριας της ΑΔΚ [ΑΔΑΜ: 22REQ010380582
2022-04-12]
Την με αρ. πρωτ. οικ. 1648/19-04-2022 ( ΑΔΑΜ : 22REQ010440418 2022-04-22 ΑΔΑ : 6ΡΟΛΟΡ1Θ-69Γ),
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με αριθμό καταχώρισης στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και πληρωμών της υπηρεσίας μας : 36996.)
Την με αρ. πρωτ.1563 /20-04-2022 ( ΑΔΑΜ : 22REQ010440075 2022-04-20 ΑΔΑ: Ψ0Μ4ΟΡ1Θ-ΞΣ9)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με αριθμό καταχώρισης στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και πληρωμών της υπηρεσίας μας:36997)
Την με αρ. πρωτ. οικ.1645/19-04-2022 ( ΑΔΑΜ: 22REQ010440172 2022-04-20 ΑΔΑ: ΩΖ5ΕΟΡ1Θ-ΦΔΤ)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με αριθμό καταχώρισης στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και πληρωμών της υπηρεσίας μας :36999)
Την με αρ. πρωτ. οικ.1647/19-04-2022 ( ΑΔΑΜ: 22REQ010440278 2022-04-20 ΑΔΑ: 9ΝΓΘΟΡ1Θ-ΔΟ6)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με αριθμό καταχώρισης στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και πληρωμών της υπηρεσίας μας :37000)
Την με αρ. πρωτ. οικ.1646/19-04-2022 ( ΑΔΑΜ: 22REQ010440362 2022-04-20 ΑΔΑ: ΡΡ4ΖΟΡ1Θ-ΦΒΙ)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ (με αριθμό καταχώρισης στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και πληρωμών της υπηρεσίας μας :37002)

2. Αντικείμενο της πρόσκλησης
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ανάδειξη προμηθευτή
υγειονομικού υλικού ( αντισηπτικά διαλύματα χεριών και επιφανειών και επιδαπέδιου πεντάλ ) για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118
του Ν.4412/2016 όπως ισχύει συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και
σαράντα λεπτών (5.725,40€) με ΦΠΑ 6%

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται :

α/α

Περιγραφή

Τεμάχια

αξία με ΦΠΑ 6%

1

αντισηπτικό διάλυμα
καθαρισμού χεριών 0,5lit
αντισηπτικό διάλυμα
καθαρισμού επιφανειών 1,00
lit

798

2872,80€

380

2375,00€

2

3
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4

αντισηπτικό διάλυμα
καθαρισμού χεριών 4 lit
Συσκευή παροχής
απολυμαντικού επιδαπέδια
πεντάλ

8

169,60€

4

308,00€

2.α. Τεχνικές προδιαγραφές
Τα αντισηπτικά θα πρέπει:
Α) να έχουν περιεκτικότητα σε αλκοολούχα λοσιόν 80%
Β) να είναι κατάλληλα για συχνή χρήση χωρίς χρώμα και χρωστικές
Γ) να είναι αδιάλυτο για γρήγορη αντισηψία με μικροβιοκτόνο δράση έως 1 λεπτό και
Δ) να έχει άδεια από τον ΕΟΦ
3. Υποβολή προσφορών – Κριτήριο κατακύρωσης- Διάρκεια ισχύος προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι , παρακαλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους στη Δ/νση Οικονομικού της ΑΔΚ (
Ικάρου και Στ. Σπανάκη 2α Πόρος ).
Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : Τετάρτη 11/05/2022 και ώρα 14:00
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το
σύνολο των απαιτούμενων ειδών .
Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επομένη της παρούσας Πρόσκλησης. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται.
4. Τρόπος και Χρόνος υποβολής προσφορών
Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και
την «Οικονομική προσφορά» ή ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένη στο Email: tod@apdkritis.gov.gr
Στον φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του […………………..….αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντα και σε περίπτωση ένωσης οι επωνυμίες
των οικονομικών φορέων που την αποτελούν………………………………………….]
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΦΜ/ ΔΟΥ:
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλ/ email):
Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
« υποβολής προσφορών για την προμήθεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αντισηπτικών

διαλυμάτων χεριών και επιφανειών και επιδαπέδιων πεντάλ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΑΔΚ,
Αναθέτουσα Αρχή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Α
ος
(Ταχ.Δ/νση: Δ/νση Οικονομικού, Στ. Σπανάκη 2 & Λεωφόρος Ικάρου, 1 όροφος, γραφείο 110
ΤΚ 71307, Πόρος, Ηράκλειο)
(Να μην ανοιχθεί από τη ταχυδρομική υπηρεσία ή από υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔΚ)
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Οι προσφορές υποβάλλονται:
α) είτε με κατάθεσή τους στο γραφείο 110 της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
β) είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με ταχυμεταφορέα (courier) προς την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Δ/νση Οικονομικού, Στ. Σπανάκη 2Α & Λεωφόρος Ικάρου, 1ος όροφος,
γραφείο 110, ΤΚ 71307, Πόρος Ηρακλείου, επί αποδείξει.
Σε περίπτωση αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή courier, οι φάκελοι γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί στη Δ/νση Οικονομικού της ΑΔΚ, το αργότερο μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής προσφορών.
Γ) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή όλων των απαιτούμενων από τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης εγγράφων, αρμοδίως και ψηφιακά υπογεγραμμένων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ/νσης
Οικονομικού της ΑΔΚ: tod@apdkritis.gov.gr).
5. Περιεχόμενο Προσφορών
Ο κάθε φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
5.1 Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνουν:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986/75 Α’ υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, με την
οποία θα δηλώνεται ότι:
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των οποίων
οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 Ο υπογράφων είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρίας ή πρόσωπο
ειδικώς εξουσιοδοτημένο.
 Η προσφορά πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής το οποίο έχει καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
 Η προσφορά ανταποκρίνεται πλήρως στους απαιτούμενους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
 Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών ανάθεσης του άρθρου 6 της παρούσας.
 H προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Ο προσφέρων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση
των υποχρεώσεων του στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
2. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο προσκομίζει, για την απόδειξη
της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε. κ.λ.π., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου).
5.2 Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Περιέχει την Οικονομική προσφορά η οποία υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, αρμοδίως υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη και συντάσσεται σύμφωνα με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που παρατίθεται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης.
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6. Δικαιολογητικά ανάθεσης
Μαζί με την προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα
παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ:
α) Φορολογική Ενημερότητα
β) Ασφαλιστική ενημερότητα η οποία θα συνοδεύεται από ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20-3-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’68), ή Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, όπως ισχύει, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
γ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση
φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016,
όπως ισχύει)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει).
δ) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο να
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα τους.
ε) Αντίγραφο Καταστατικού/ σύστασης εταιρείας και σε περίπτωση ΑΕ την τελευταία συγκρότηση του ΔΣ.
στ) Πρόσφατη (έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της) εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία
Μητρώου/Επιχείρησης» για την απόδειξη μη αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οικονομικού
φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (taxisnet).
ζ) Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (που προβλέπεται από την ως άνω ΠΝΠ) ή Υπεύθυνη Δήλωση του
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεων του στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
7. Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
Πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
7.1 Διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και μέχρι οριστικής παράδοσης του
συμβατικού αντικειμένου.
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Οι προμήθειες δημοσίου υπόκεινται στις κάτωθι κρατήσεις:
 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 3% επί της Ε.Α.Α.Δ.Σ. και
20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ.
 0,06 % υπέρ της Ενιαίας Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών, επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής
προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής,
τροποποιητικής
ή
συμπληρωματικής
δημόσιας
σύμβασης.
Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με
ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου
 και παρακράτηση του προβλεπόμενου από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 Φόρου Εισοδήματος (8%
εργασίες -υπηρεσίες, 4% υλικά) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
64 του Ν.4172/2013.
ΜΕΣ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧ.ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Συνημμένα
- Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
- Υπεύθυνη δήλωση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Email: Panow2007@gmail.com
2. ΑΠΑΞ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Email: info@apaxapolymansi.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/EMAIL
Α.Φ.Μ. / ΔΟΥ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Λήξη Οικονομικής
προσφοράς

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

α/α

Περιγραφή

Τεμάχια

1

αντισηπτικό διάλυμα
καθαρισμού χεριών 0,5lit
αντισηπτικό διάλυμα
καθαρισμού επιφανειών 1,00
lit
αντισηπτικό διάλυμα
καθαρισμού χεριών 4 lit
Συσκευή παροχής
απολυμαντικού επιδαπέδια
πεντάλ

798

2

3
4

αξία χωρίς ΦΠΑ
6%

Αξία με ΦΠΑ 6%

380

8
4

Ημερομηνία - Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

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)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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:
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των οποίων
έλαβα πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 Ο υπογράφων είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρίας ή πρόσωπο
ειδικώς εξουσιοδοτημένο.
 Η προσφορά πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής το οποίο έχει καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
 Η προσφορά ανταποκρίνεται πλήρως στους απαιτούμενους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
 Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών ανάθεσης του άρθρου 7 της παρούσας.
 H προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Ο προσφέρων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση
των υποχρεώσεων του στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Ημερομηνία: … / 05/ 2022
Ο – Η Δηλών
(Υπογραφή
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