
          
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για την απευθείας ανάθεση προμήθειας προσωπικών ειδών ένδυσης, υπόδησης και  

άλλων αξεσουάρ, με Α.Π. 76 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενουμένων στη 

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στην Κορησό  Καστοριάς, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης: Oμάδα 1: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 6.377,57 € με ΦΠΑ, 

Ομάδα 2: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.240 € με ΦΠΑ, Ομάδα 3: 198,40 € με 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 προμήθεια προσωπικών ειδών ένδυσης, υπόδησης και άλλων αξεσουάρ , με 

απευθείας ανάθεση, προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την Oμάδα 1: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

6.377,57 € με ΦΠΑ, Ομάδα 2: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.240 € με ΦΠΑ, Ομάδα 3: 198,40 € 

με ΦΠΑ στη βάση της  χαμηλότερης τιμή ανά ομάδα προϊόντων, για την κάλυψη των αναγκών 

ένδυσης παιδιών που φιλοξενούνται στο Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων «Νεφέλη 3», η 

οποία λειτουργεί  στην Κορησό Καστοριάς, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με 

κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Πίνακας προσωπικών ειδών ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ που αφορά η 

παρούσα Πρόσκληση 

 



Περιγραφή Προϊόντος CPV 
TEMAXIA 

Ομάδα 1 : Ένδυση   

Φόρμες (παντελόνι και φούτερ μπλούζα -μπλε, μαύρο, γκρι 
σκούρο) 
 

18000000 

58 

Φόρμες (παντελόνι και φούτερ μπλούζα κουκούλα -μπλε, 
μαύρο, γκρι σκούρο) 

18000000 
58 

Παντελόνι τζιν  18000000 42 

Εσώρουχα (μποξεράκια) 18000000 160 

Αθλητικές καλοκαιρινές βερμούδες  18000000 78 

Μπλουζάκια κοντομάνικα (γκρι, μαύρο, μπλε, μελανζέ, ανθρακί, 
σιελ), γρ. 150 

18000000 
78 

Μπλουζάκια κοντομάνικα (γκρι, μαύρο, μπλε, μελανζέ, ανθρακί, 
σιελ), γρ. 190 

18000000 
78 

Σκούφος, κασκόλ, γάντια 18000000 38 

Μπουφάν χειμωνιάτικα (μαύρο, μπλε)  18000000 38 

Αθλητικές κάλτσες μαύρες (ζευγάρια)  18000000 220 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 6.094,77 

Βack Pack 18934000 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 282,8 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 6377,57 

Ομάδα 2: Υπόδηση  
 

Σαγιονάρες 18813200 
 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 240 

Παπούτσια 18800000 
 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1000 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1240 

Ομάδα 3: Αξεσουάρ  
 

Ομπρέλες 39295200 
 
 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ                        198,40 

 

 

 

 

Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων αναδόχων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

kinonikoekav@gmail.com μέχρι το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, ώρα 15:00. Η υποβολή θα 

επικυρώνεται με αποστολή αποδεικτικού παραλαβής. 

 

mailto:kinonikoekav@gmail.com


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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα πρόσκληση. 

 

Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιέχεται, πέραν της ως άνω οικονομικής προσφοράς κατά το 

οριζόμενο πρότυπο, και υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου αναδόχου, νόμιμα εκπροσωπουμένου, 

θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής του, 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. 

 

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 προσωπικών ειδών ένδυσης, υπόδησης και άλλων 

αξεσουάρ  των παιδιών που φιλοξενούνται  στις εγκαταστάσεις της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων «Νεφέλη 3», που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, στην Κορησό Καστοριάς (Σκουφά 2  Τ.Κ. 

52100 Καστοριά ). 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμμετέχει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υποβάλλοντας 

την προσφορά του για μία ή περισσότερες Ομάδες προϊόντων, όπως αυτά ομαδοποιούνται παραπάνω, 

πάντα για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της Ομάδας της πρόσκλησης. Προσφορά η οποία 

δεν αφορά το σύνολο των ειδών της ομάδας απορρίπτεται. 

 

Η ανάθεση της προμήθειας γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα προϊόντων. 

Η κατάρτιση της σύμβασης θα γίνει μετά από πρόσκληση του επιλεγέντος 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. 

 

Ειδικοί όροι προμήθειας 

 

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

2. Οι ποσότητες για κάθε είδος καθορίστηκαν με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες της Δομής και 

μπορούν να μεταβληθούν (να αυξηθούν, να μειωθούν ή να μεταβληθούν οι ποσότητες μεταξύ 

προϊόντων της ίδιας ομάδας) μέχρι ποσοστού 20% επί των αναφερομένων στον άνω Πίνακα 

Προϊόντων, ανάλογα με τις πραγματικές της ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της Δράσης.  

3. Τα ζητούμενα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας  και να συνοδεύονται από 

εγγύηση ποιότητας. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, 

πρέπει να είναι σύμφωνη µε την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία 

4. Ο προμηθευτής δεσμεύεται να προβεί  σε αντικατάσταση του ελλατωματικού προιόντος που 

προμήθευσε, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη διαπίστωση του προβλήματος και της 

ενημέρωσής του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου, από τον 

mailto:kinonikoekav@gmail.com


Συντονιστή της Δομής ή άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο μέλος του προσωπικού της. Αυτονόητα 

τον προμηθευτή βαρύνουν στο ακέραιο οι δαπάνες επιστροφής και αντικατάστασης των 

ακατάλληλων προϊόντων, μη αποκλειόμενης της περαιτέρω αποζημιώσεως του φορέα για την από 

μέρους του προμηθευτή παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

5. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο χώρο της Δομής Φιλοξενίας «Νεφέλη 3», στη Κορησό 

Καστοριάς, µε δαπάνες του προμηθευτή και µε δικά του μεταφορικά μέσα. Η παράδοση του 50% 

θα γίνει μέχρι την 15 Οκτωβρίου 2019 και τα υπόλοιπα μέχρι την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019. 

6. Η παραλαβή των προσφερόμενων ειδών θα πραγματοποιείται από τον υπάλληλο της Δομής που 

θα εξουσιοδοτήσει ο Συντονιστής της. Ο υπάλληλος, 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, πέραν της ποσότητας, τα 

στοιχεία προσδιορισμού κάθε είδους, ως προς την κατηγορία, τον τόπο προέλευσης κλπ. 

7. Ο προμηθευτής λαµβάνει γνώση των Ειδικών Όρων της προμήθειας και δεσμεύεται ότι θα τους 

τηρεί πλήρως, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση και τα 

Παραρτήματά της. Μη τήρηση αυτών των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται την 

απόρριψη της παραλαβής.  

8. 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.  

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

10. Η εξόφληση των παραδιδόμενων προϊόντων θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την 

πραγματική και προσήκουσα παράδοσή τους και την παραλαβή-αποδοχή τους, 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 μονάδος, η συνολική αξία των ειδών και ο αναλογούν ΦΠΑ. 

β) Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.  

δ) Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.  

 

Χολαργός, 8 Οκτωβρίου 2019 

Για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ 

                                         Οδυσσέας Νίκος Βουδούρης 

Πρόεδρος 

 
 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 

Προσφορά του υποψηφίου αναδόχου ………… 
 

Ο/Η υποψήφιος ανάδοχος ……………………………………….…..., εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον της για την 

απευθείας ανάθεση προμήθειας προσωπικών ειδών ένδυσης, για την κάλυψη των αναγκών των 

παιδιών που φιλοξενούνται στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΝΕΦΕΛΗ 3» στην Κορησό 

Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  ……………. € χωρίς ΦΠΑ και ………. € με ΦΠΑ, υποβάλλει στο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Κοινωνικό ΕΚΑΒ) την κάτωθι προσφορά. 

 



Περιγραφή Προϊόντος CPV TEMAXIA ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ομάδα 1 : Ένδυση    

Φόρμες (παντελόνι και φούτερ μπλούζα -μπλε, 
μαύρο, γκρι σκούρο) 
 

18000000 

58 

 

Φόρμες (παντελόνι και φούτερ μπλούζα 
κουκούλα -μπλε, μαύρο, γκρι σκούρο) 

18000000 
58 

 

Παντελόνι τζιν  18000000 
42 

 

Εσώρουχα (μποξεράκια) 18000000 
160 

 

Αθλητικές καλοκαιρινές βερμούδες  18000000 
78 

 

Μπλουζάκια κοντομάνικα (γκρι, μαύρο, μπλε, 
μελανζέ, ανθρακί, σιελ), γρ. 150 

18000000 
78 

 

Μπλουζάκια κοντομάνικα (γκρι, μαύρο, μπλε, 
μελανζέ, ανθρακί, σιελ), γρ. 190 

18000000 
78 

 

Σκούφος, κασκόλ, γάντια 18000000 
38 

 

Μπουφάν χειμωνιάτικα (μαύρο, μπλε)  18000000 
38 

 

Αθλητικές κάλτσες μαύρες (ζευγάρια)  18000000 
220 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ €……  

Βack Pack 18934000 40  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ €……  

Ομάδα 2: Υπόδηση  
 

 

Σαγιονάρες 18813200 
 40 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ €……  

Παπούτσια 18800000 
 40 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ €……  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ €……  

Ομάδα 3: Αξεσουάρ  
 

 

Ομπρέλες 39295200 
 
 40 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ €……  

 

 

 

 

 



 

 

 

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

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

Η παράδοση των παραπάνω ειδών στην ως άνω Δομή, θα πραγματοποιείται με δική μου δαπάνη 

τμηματικά ή άπαξ, κατόπιν συνεννόησης με τον Συντονιστή της Δομής. 

Η  παρούσα προσφορά ισχύει για 60 ημέρες. 

 

(Ονοματεπώνυμο) 

Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας/Επιχείρησης …….. 

 

(Υπογραφή και Σφραγίδα) 

 


