
προμήθειας Test ταχείας δοκιμής Covid-19          

 
 

 

Πρόσκληση  

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Test ταχείας δοκιμής Covid-19 (CPV 33696200-7) για τα φιλοξενούμενα 

παιδιά και τους εργαζομένους των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και στην Κορησό 

Καστοριάς, με Α.Π. 255 AA, 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, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

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, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την  απευθείας ανάθεση προμήθειας 

Test ταχείας δοκιμής Covid-19 (CPV 33696200-7) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ (Α.Π. 255 AA), λόγω της έξαρσης του ιού SARS-CoV-2 και της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 και δεδομένης της 

ανεύρεσης θετικών κρουσμάτων COVID-19 μεταξύ του πληθυσμού των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 

Νεφέλη και στο πλαίσιο της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης της 

νόσου και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών και των εργαζομένων των Δομών Φιλοξενίας «Νεφέλη 1», 

«Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, στην Αττική και στην Καστοριά αντίστοιχα, στο πλαίσιο 

της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και 

Ένταξης. 

 

Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφοράς 

 

Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων αναδόχων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

procurement@kinonikoekav.gr  μέχρι την 13η Μαΐου 2020, ώρα 15:00. Η υποβολή θα επικυρώνεται με ηλεκτρονική 

αποστολή αποδεικτικού παραλαβής. 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που επισυνάπτεται ως  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, στην παρούσα πρόσκληση. 

 

Στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται, πέραν της ως άνω οικονομικής προσφοράς κατά το οριζόμενο 

πρότυπο  και υπεύθυνες δηλώσεις του αναδόχου, νόμιμα εκπροσωπουμένου, θεωρημένες ως προς το γνήσιο της 

υπογραφής τους, σύμφωνα με τις οποίες ο υποψήφιος :  

- είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος; 

- δεν βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης , ούτε εκκρεμούν σε βάρος του 

αντίστοιχες αιτήσεις; 

- δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού του από τη διαδικασία του άρθρου 73 επ. Ν 4412/2016, 

όπως ισχύει σήμερα. 
 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να συνυποβάλλεται φωτοτυπημένο αντίγραφο των 

καταστατικών εγγράφων και υπεύθυνη δήλωση για το πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου του.  
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Αρμόδια επικοινωνίας ορίζεται η κα. Ειρήνη Μπλίκα (τηλ.: 210 72 55 363 και e- mail: kinonikoekav@gmail.com).  

 

 

 

Αντικείμενο της σύμβασης 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Test ταχείας δοκιμής Covid-19 (CPV 33696200-7), 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λόγω της έξαρσης του ιού SARS-CoV-2 και 

της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 και δεδομένης της ανεύρεσης θετικών κρουσμάτων COVID-19 μεταξύ του 

πληθυσμού των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη και της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για 

τη λήψη μέτρων από το Κοινωνικό ΕΚΑΒ για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου και την προστασία των 

φιλοξενούμενων παιδιών και των εργαζομένων των Δομών Φιλοξενίας «Νεφέλη 1»,  «Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3» 

που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, στην Αττική και στην Καστοριά αντίστοιχα,  στο πλαίσιο της δράσης 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

- ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, 

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

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ CPV TEM ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Test ταχείας δοκιμής Covid-19, πακέτο των 

40 τμχ                                              

(Για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων 

IgG και IgM στο 2019-nCoV σε ανθρώπινο 

δείγμα ολικού αίματος από το δάκτυλο) 

33696200-7 5 800 4.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    4.000 

 

Η ανάδοχος εταιρία καλείται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υποβάλλοντας την οικονομική  

προσφορά της. 

 

Η ανάθεση της προμήθειας γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 

 

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 φωτοτυπημένο αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων και πιστοποιητικό περί μη 

τροποποίησής του. Επιπλέον, ο ανάδοχος κατά την κατάρτιση της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει, εκ νέου, 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού του από τη διαδικασία του άρθρου 73 επ. 

Ν 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

 

Ειδικοί όροι προμήθειας 

 

1. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο για 60 ημέρες. 

 

2. Τα ζητούμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα µε τις σχετικές Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις, θα είναι 

προϊόντα Α’ ποιότητας, νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά και θα συνοδεύονται από εγγύηση 

άριστης ποιότητας. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
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σύμφωνη µε την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία και να έχουν την κατάλληλη σήμανση (ημερομηνία παραγωγής / 

λήξης κλπ.). 

 

3. Η παράδοση των ζητούμενων ειδών θα γίνει εντός 1 ημέρας από της υπογραφή της συμβάσεως, µε δαπάνες του 

προμηθευτή και µε δικά του μεταφορικά μέσα, που τηρούν την κοινοτική και εθνική νομοθεσία μεταφοράς, στην 

έδρα του φορέα, που βρίσκεται επί της οδού Πυθαγόρα 5 στον Χολαργό Αττικής. 

 

4. Η παραλαβή των ζητούμενων ειδών θα πραγματοποιείται από υπάλληλο που θα εξουσιοδοτήσει ο συντονιστής 

του Κοινωνικού ΕΚΑΒ. Το πρόσωπο παραλαβής των εμπορευμάτων θα προσυπογράφει το σχετικό δελτίο 

παραλαβής και θα ελέγχει εάν η παράδοση των προϊόντων έγινε σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Στο 

δελτίο αποστολής  θα αναγράφονται λεπτομερώς το είδος , η ποσότητα και η τιμή με ΦΠΑ των παραδιδόμενων 

ειδών. 

 

5.  Ο προμηθευτής λαµβάνει γνώση των Ειδικών Όρων της προμήθειας και δεσμεύεται ότι θα τους τηρεί πλήρως, 

όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση και η μη τήρησή τους συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς.  

 
6. Η σύμβαση προμήθειας μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας Αρχής με τη σύμφωνη 

γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου. 

 
7. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του  αναδόχου σε τρίτους απαγορεύεται. 

  

8. Η εξόφληση της εκάστοτε παραδιδόμενης ποσότητας θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματική 

και προσήκουσα παράδοσή της και την παραλαβή-αποδοχή της, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και εφόσον ο 

προμηθευτής παραδώσει σε πρωτότυπο: 

α) Τιμολόγιο στο οποίο αναγράφονται το είδος με τα ειδικά χαρακτηριστικά του, η ποσότητα, η τιμή μονάδας, 

η συνολική αξία και ο αναλογούν ΦΠΑ. 

β) Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.  

δ) Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.  

Στην περίπτωση που η ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο πιστοποιητικό περί  μη τροποποίησής του . 

 

Χολαργός, 12 Μαΐου 2020  

Για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ 

 

Οδυσσέας Νίκος Βουδούρης 

                    Πρόεδρος του ΔΣ 

                                                 
  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο/ H υποψήφιος ανάδοχος  ……………………………………………… εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον μου για την προμήθεια 

Test ταχείας δοκιμής Covid-19 (CPV 33696200-7), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.000 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών και 

των εργαζομένων των Δομών Φιλοξενίας «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό 

ΕΚΑΒ, στην Αττική και στην Καστοριά αντίστοιχα, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 

5041880, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης,  υποβάλλω την ακόλουθη 

Προσφορά :   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ CPV TEM ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Test ταχείας δοκιμής Covid-19, πακέτο των 

40 τμχ                                              

(Για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων 

IgG και IgM στο 2019-nCoV σε ανθρώπινο 

δείγμα ολικού αίματος από το δάκτυλο) 

33696200-7 5   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ     

 

 

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) 


