
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την απευθείας ανάθεση Προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης 

σε λειτουργία και συντήρησης οικιακού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού  

με Α.Π. 127 ΑΑ  για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων,  στο πλαίσιο της 

Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας 

για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 

5041880 

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη 

κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και 

με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, με βάση το Πρακτικό υπ. αριθμ. 

71/06-12-2019 καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη οικονομική προσφορά για 

την απευθείας ανάθεση προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης σε λειτουργία και 

συντήρηση του παρακάτω οικιακού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: 

ΠΡΟΪΟΝ  CPV  

Πλυντήριο ρούχων 42716120-5 

Πλυντήριο ρούχων  42716120-5 

Στεγνωτήριο ρούχων  42716200-0 

Ηλεκτρική Σκούπα 39713430-6 

Σπουπάκι μικρό 39713430-6 

Τηλεόραση Smart 32324600-6 

Soundbar  32342412-3 

 Ακουστικά  32342200-4 

Τηλεόραση  32324600-6 

Ψυγείο  39711110-3 

Καταψύκτης  39711122-0 

Πλυντήριο πιάτων  39713100-4 

Blender 39711210-4 

Τοστιέρα   39711400-3 

Aφυγραντήρας θερμοηλεκτικός 42113161-0 

Αφυγραντήρες 42113161-0 

Αφυγραντήρες 42113161-0 

Τηλέφωνο κινητό 32250000-0 

Τηλέφωνα (σταθερό-ασύρματο)  32552110-1 

Καφετιέρα φίλτρου 39711310-5 



προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.843,48 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο την 

χαμηλότερη τιμή για τις  Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 

2» που λειτουργούν στην Αττική και  «Νεφέλη 3»  στην Κορησό Καστοριάς, στο πλαίσιο της 

Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για 

τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με κωδικό ΟΠΣ 

5041880. 

 

Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

procurement@kinonikoekav.gr μέχρι την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 15:00. Η 

υποβολή θα επικυρώνεται με ηλεκτρονική αποστολή αποδεικτικού παραλαβής. 

Για την υποβολή της προσφοράς τους, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, στην 

παρούσα πρόσκληση. 

Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται, πέραν της ως άνω οικονομικής 

προσφοράς κατά το οριζόμενο πρότυπο, και τα εξής:  

1. Εταιρική παρουσίαση του υποψηφίου 

2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 

προσώπου. (Δεν ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις). Προσκομίζονται τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως  π.χ 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου ή τα οικεία κατά 

περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος). 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού 

προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.). 

3. Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα 

πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, 

πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της 

εταιρείας στην εν λόγω απευθείας ανάθεση. 

4. Υπεύθυνες δηλώσεις:  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει ότι  

έλαβε γνώση των όρων της παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται 

πλήρως , η προμήθεια θα εκτελεστεί  σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι 

οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει  

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και 

για επικουρική ασφάλιση 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει ότι τα 

προϊόντα θα παραδοθούν στην αρμόδια Επιτροπή με ευθύνη του αναδόχου.  

5. Πιστοποιητικό  τελευταίου εξαμήνου, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους  σε ένα 

εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο  που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του 

(οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης), από όπου προκύπτει 



και το ειδικό επάγγελμα τους και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά 

πρόσωπα με τις αντίστοιχες μεταβολές του (αν δεν προκύπτει  το ειδικό επάγγελμα από 

το επιμελητήριο ή την επαγγελματική οργάνωση). 

6. Πιστοποιητικά  αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην 

υπεύθυνη δήλωση) από τα οποία προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να 

είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 

7. Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι 

ενήμερος  ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. Το παραπάνω πιστοποιητικό 

χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών . 

8. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να  έχει εκδοθεί  το πολύ έξι  (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών .Η υποχρέωση προσκόμισης 

του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ( IKE )ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ,τους 

διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού. 

ε) Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων  η ανωτέρω υποχρέωση αφορά 

στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που 

διέπονται. Εάν από το υποβληθέν  ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του 

αδικήματος  για το οποίο καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι 

αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις 

Αρμόδια επικοινωνίας ορίζεται η κα. Ειρήνη Μπλίκα (τηλ.: 210-7255363 και e- mail: 

kinonikoekav@gmail.com). 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού 

προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της 

υπογραφής.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση.  



Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών ) ισχύει ο ν. 4250/2014 

αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής: 

• απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 
του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει 
τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα 
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.  

• απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται 
και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις 
της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

• απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 
του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014.  

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

• Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και 
πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους. 
 

Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απευθείας ανάθεση Προμήθειας, μεταφοράς, 

εγκατάστασης σε λειτουργία και συντήρησης οικιακού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.843,48 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)  για τις  

Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» που λειτουργούν 

στην Αττική και «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: 

«Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία 

Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5041880, όπως αυτά 

καταγράφονται ανά είδος, ποσότητα και ενδεικτική τιμή προϊόντων στον ακόλουθο πίνακα: 

Ηλεκτρικές συσκευές 
Νεφέλη 1-2-3 

CPV 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

Πλυντήριο ρούχων  42716120-5 2 1.130,00 €       2.260,00 €  

Πλυντήριο ρούχων  42716120-5 1 380,00 €           380,00 €  



Ηλεκτρικές συσκευές 
Νεφέλη 1-2-3 

CPV 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

Στεγνωτήριο ρούχων  42716200-0 2 580,00 €       1.160,00 €  

Ηλεκτρική Σκούπα 39713430-6 2 120,00 €           240,00 €  

Σπουπάκι μικρό 39713430-6 2 52,50 €           105,00 €  

Τηλεόραση Smart 32324600-6 2 423,00 €           846,00 €  

Soundbar  32342412-3 1 483,00 €           483,00 €  

 Ακουστικά  32342200-4 1  72,00 €             72,00 €  

Τηλεόραση  32324600-6 1  780,00 €           780,00 €  

Ψυγείο  39711110-3 2 260,00 €           520,00 €  

Καταψύκτης  39711122-0 2 310,00 €           620,00 €  

Πλυντήριο πιάτων  39713100-4 3 1.120,00 €       3.360,00 €  

Blender 39711210-4 2  57,00 €           114,00 €  

Τοστιέρα   39711400-3 4 65,00 €           260,00 €  

Aφυγραντήρας 
θερμοηλεκτικός 

42113161-0 1 67,00 €             67,00 €  

Αφυγραντήρες 42113161-0 1 140,00 €           140,00 €  

Αφυγραντήρες 42113161-0 2  210,00 €           420,00 €  

Tηλεφωνο κινητό 32250000-0 1  670,00 €           670,00 €  

Τηλέφωνα (σταθερό-
ασύρματο)  

32552110-1 6 25,00 €           150,00 €  

Καφετιέρα φίλτρου 39711310-5 2 65,00 €           130,00 €  

 

ΣΥΝΟΛΟ    12.777,00 €  

ΦΠΑ       3.066,48 €  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ   

   15.843,48 €  

 

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμμετέχει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

υποβάλλοντας την οικονομική προσφορά του υποχρεωτικά για όλα τα προϊόντα που 

αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. 

Η κατάρτιση της σύμβασης θα γίνει μετά από πρόσκληση του αναδόχου, εντός 24 ωρών 

από της ενημερώσεώς του δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπό τον όρο ότι αυτός 

θα προσκομίσει πρωτότυπες και σε ισχύ Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής και Φορολογικής 

Ενημερότητάς του και στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να 

συνυποβάλλεται φωτοτυπικό αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων και πιστοποιητικό 

περί μη τροποποίηση τους. 

 

 

 

 

 



Τεχνικές Περιγραφές Προϊόντων 

Ηλεκτρικές συσκευές Νεφέλη 1-2-3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Πλυντήριο ρούχων  ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ Samsung WF16J6500EV 16 kg A++ 

Πλυντήριο ρούχων  Πλ.ΡΟΥΧΩΝ Whirlpool FWG81284W EU 8Kg 

Στεγνωτήριο ρούχων  ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ Candy GVS H10A2TCE-S 10g 

Ηλεκτρική Σκούπα ΣΚ.Ηλεκτρική Hoover Space Explorer SL71SL10011 

Σπουπάκι μικρό ΣΚΟΥΠΑΚΙ VC-S1706 TELEMAX  

Τηλεόραση Smart TV LG 43UM7000PLA 

Soundbar  LG SOUNDBAR SL7YF 

 Ακουστικά  SONY ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ MDRF811RK 

Τηλεόραση  Sony TV LED 55’ KD55XF7096 

Ψυγείο  ΨΥΓΕΙΟ RAA 24N (EU) INDESIT 

Καταψύκτης  ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Μπαούλο Zanussi ZFC21400WA 

Πλυντήριο πιάτων  CDP 1L952X CANDY  

Blender Μπλέντερ Kenwood Blend BLP400WH 

Τοστιέρα   ΤΟΣΤΙΕΡΑ Kenwood HG210 

Aφυγραντήρας θερμοηλεκτικός Primo Mini HD - 78W 

Αφυγραντήρες ΑΦΥΓΡ.INVENTOR KARMA 10LT 

Αφυγραντήρες ΑΦΥΓΡ.TOYOTOMI TDE-16TDI 16LT 

Tηλεφωνο κινητό  Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB) 

Τηλέφωνα (σταθερό-ασύρματο)  ΤΗΛΕΦΩΝΑ PANASONIC KX-TG 1611 

Καφετιέρα φίλτρου Moulinex Uno FG 1211 Λευκό  

 

Παράδοση 

1. Η παράδοση των ειδών θα γίνει µε δαπάνες του προμηθευτή και µε δικά του 

μεταφορικά μέσα, στις  παρακάτω διευθύνσεις και ημερομηνίες, σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα:  

Ηλεκτρικές συσκευές Νεφέλη 1-2-3 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

1η  
παράδοση        

12/12/2019           
Απολλωνίας 8 

Ρέντη 

2η 
παράδοση          

12/12/2019        
Σκουφά 2 
Κορησός 

3η     
παράδοση  
7/1/2020                  

Αγ. Τριάδος 3 
Πλ. Πεντέλης 

Πλυντήριο ρούχων  2 1   1 

Πλυντήριο ρούχων  1   1   

Στεγνωτήριο ρούχων  2 1   1 

Ηλεκτρική Σκούπα 2 1   1 

Σπουπάκι μικρό 2 2     

Τηλεόραση Smart 2 1   1 

Soundbar  1       

 Ακουστικά  1       

Τηλεόραση  1       

Ψυγείο  2 1   1 



Ηλεκτρικές συσκευές Νεφέλη 1-2-3 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

1η  
παράδοση        

12/12/2019           
Απολλωνίας 8 

Ρέντη 

2η 
παράδοση          

12/12/2019        
Σκουφά 2 
Κορησός 

3η     
παράδοση  
7/1/2020                  

Αγ. Τριάδος 3 
Πλ. Πεντέλης 

Καταψύκτης  2 1   1 

Πλυντήριο πιάτων  3 1 1 1 

Blender 2 1   1 

Τοστιέρα   4 2   2 

Aφυγραντήρας θερμοηλεκτικός 1 1     

Αφυγραντήρες 1 1     

Αφυγραντήρες 2 2     

Tηλεφωνο κινητό 1 1     

Τηλέφωνα (σταθερό-ασύρματο)  6 2 2 2 

Καφετιέρα φίλτρου 2 1   1 

 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβάλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως οποιουδήποτε 
είδους (καθώς θα έχει ενημερωθεί έξι μέρες νωρίτερα από την ημέρα της εκάστοτε 
εβδομαδιαίας παράδοσης), επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά 
του είδους, καθώς με την παρούσα δεσμεύεται ότι είναι σε θέση να εκτελέσει το 
σύνολο της προμήθειας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.  

3. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην παραγγείλει το σύνολο των 
ποσοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα και κατά συνέπεια να μην εξαντληθεί το 
οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης. 

4. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα για τη σωστή μεταφορά και παράδοση των ειδών στον υποδεικνυόμενο από την 
αναθέτουσα αρχή τόπο παράδοσης. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν.4412/2016, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 

της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου 

είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος 

είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 

πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 

συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

6. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 
δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

7. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την 
υποβολή του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. 

8. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 



αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 

9. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί 
το είδος, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

10. Μετά από την προσκόμιση των προϊόντων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 
υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, τα είδη, η 
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

11. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να αντικαταστήσει κάθε προϊόν που προμήθευσε λόγω τεχνικού 
προβλήματος το οποίο δεν οφείλεται σε βανδαλισμό ή κακή χρήση του εντολέα, εντός 
δύο (2) εργασίμων ημερών από τη διαπίστωση του προβλήματος και την ενημέρωσή 
του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου, από το Συντονιστή 
της Δομής ή άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο μέλος του προσωπικού της για 
διάρκεια ενός (1) έτους (ήτοι 31/12/2020) . Αυτονόητα τον ανάδοχο θα βαρύνουν στο 
ακέραιο οι δαπάνες επιστροφής και αντικατάστασης των ακατάλληλων προϊόντων, μη 
αποκλειόμενης της περαιτέρω αποζημιώσεως της Αναθέτουσας Αρχής για τη ζημιά που 
τυχόν θα υποστεί από την παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. 

 

Καλή εκτέλεση των προμήθειας 

Η εκτέλεση και παραλαβή της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

Τρόπος πληρωμής 

1. Η πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιείται με τον κατωτέρω αναφερόμενο τρόπο:  

α) Καταβάλλεται το 100% της αξίας των υπό προμήθεια ειδών, μετά τη σύνταξη των 

σχετικών οριστικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπό προμήθεια 

ειδών, από την αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα με έκδοση στο όνομα του Αναδόχου 

χρηματικών ενταλμάτων και κατόπιν της εκταμίευσης των απαραίτητων χρηματικών πόρων 

από το Ταμείο προς τον Δήμο Φυλής. 

2. Η ανωτέρω πληρωμή του συμβατικού τιμήματος γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

3. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, και Αποδεικτικό παράδοσης  

του εξοπλισμού, αλλά και εγκατάστασης σε λειτουργία, στα σημεία που θα 

υποδειχθούν από τον φορέα στις τρεις (3) Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στην Αττική και στην Καστοριά 

β) τιμολόγιο του Αναδόχου, 

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής  



δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Χολαργός, 06/12/2019 
Για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ 

 
 
 

Οδυσσέας Νίκος Βουδούρης 
Πρόεδρος ΔΣ 

 
Συνημμένα: 
1. Σχέδιο Οικονομικής Προσφοράς 
2. Εγκεκριμένη Μελέτη  

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προσφορά του υποψηφίου ανάδοχου ………………..………… 

Ο Ανάδοχος ………………………………………… εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του για την με 

Απευθείας Ανάθεση Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση σε λειτουργία και συντήρηση 

οικιακού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

15.843,48€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) για τις  Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  

«Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» που λειτουργούν στην Αττική και  «Νεφέλη 3»  στην Κορησό 

Καστοριάς, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ελληνικό 

Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-

Νεφέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5041880, υποβάλλει την ακόλουθη Προσφορά: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CPV ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ - 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Πλυντήριο ρούχων  42716120-5 2    

Πλυντήριο ρούχων  42716120-5 1    

Στεγνωτήριο ρούχων  42716200-0 2    

Ηλεκτρική Σκούπα 39713430-6 2    

Σπουπάκι μικρό 39713430-6 2    

Τηλεόραση Smart 32324600-6 2    

Soundbar  32342412-3 1    

 Ακουστικά  32342200-4 1    

Τηλεόραση  32324600-6 1    

Ψυγείο  39711110-3 2    

Καταψύκτης  39711122-0 2    

Πλυντήριο πιάτων  39713100-4 3    

Blender 39711210-4 2    

Τοστιέρα   39711400-3 4    

Aφυγραντήρας 
θερμοηλεκτικός 

42113161-0 1    

Αφυγραντήρες 42113161-0 1    

Αφυγραντήρες 42113161-0 2    

Tηλεφωνο κινητό 32250000-0 1    

Τηλέφωνα (σταθερό-
ασύρματο)  

32552110-1 6    

Καφετιέρα φίλτρου 39711310-5 2    



Έλαβα γνώση των ειδικών όρων της πρόσκλησης για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας 

και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.  

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 60 ημέρες.  

 

 Ημερομηνία …………………………….. 
 (Ονοματεπώνυμο)  

Νόμιμος εκπρόσωπος της 
Εταιρίας/Επιχείρησης …….. 

 (Υπογραφή και Σφραγίδα) 

 


