
          
 

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 
 για τθν απευκείασ ανάκεςθ προμικειασ ειδϊν γραφικισ φλθσ με Α.Π 79 ΑΑ, για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Δομισ Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων «Νεφζλθ 3» ςτθν 

Κορθςό  Καςτοριάσ, προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 710€ ΦΠΑ. 

 

 

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

ανκρωπιςτικι, μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ, με νομικό κακεςτϊσ ςωματείου και με ςκοπό τθν 

καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, καλεί κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει ζγγραφθ 

προςφορά για τθν προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ, με απευκείασ ανάκεςθ, προχπολογιηόμενθσ 

δαπάνθσ  710€  ΦΠΑ , και με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Δομισ 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανιλικων «Νεφζλθ 3», θ οποία λειτουργεί  ςτθν Κορθςό Καςτοριάσ, ςτο 

πλαίςιο τθσ δράςθσ «ΕΡΙΧΟΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Ρ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΔΟΜΩΝ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΡΣ 5041880 ςτον Ειδικό Στόχο 

«Άςυλο» και ςτον Εκνικό Στόχο Υποδοχι/Άςυλο του Ε.Ρ. Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, 

που ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Πίνακασ ειδϊν γραφικισ φλθσ που αφορά θ παροφςα Πρόςκλθςθ 
 



 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΣΟ CPV 

30190000 
 

TEMAXIA  

 
Σετράδιο ςχολικό 

 
72 

 
 

τυλό (μπλε, μαφρο και κόκκινο)  150 
 

 
Μολφβι  100 

 
 

Blanco  60 
 

 
Γομολάςτιχα  60 

 
 

Χάρακασ (20εκ)  60 
 

 
Ξφςτρεσ  50 

 
 

Χαρτί εκτφπωςθσ Α4-80 gr (ςυςκευαςία 500ςελ)  8 
 

 
Σετράδιο ςπιράλ 5 κεμάτων  5 

 
 

Βιβλίο ειςόδου επιςκεπτϊν  1 
 

 
Βιβλίο πρωτοκόλλου  1 

 
 

Ημερολόγια 2019-2020  6 
 

 
Αυτοκόλλθτα χαρτάκια (ςυςκευαςία 100 τμ)  5 

 
 

Διαφάνειεσ (ςυςκευαςία 100 τμ)  2 
 

 
υρραπτικά  2 

 
 

υνδετιρεσ (ςυςκευαςία 100τμ)  5 
 

 

Φάκελοσ αρχειοκζτθςθσ (μαφρο, μπλε και 
κόκκινο) 

 
60 

 
 

Φάκελοσ με λάςτιχο  20 
 

 
ελοτζιπ   2 

 
 

ελοτζιπ (ταινίεσ ανταλλακτικά)  2 
 

 
Πίνακασ  ανακοινϊςεων (45Χ60)  1 

 
 

Πινζηεσ ζγχρωμεσ (ςυςκευαςία 100τμ)  2 
 

 
ΤΝΟΛΟ 

  
710 € 

  

Προκεςμία και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
 

Οι προςφορζσ των ενδιαφερομζνων αναδόχων κα υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: 

kininikoekav@gmail .com  μζχρι τθ Δευτζρα 14 Οκτωβρίου 2019, ϊρα 13:00. Η υποβολι κα 

επικυρϊνεται με αποςτολι αποδεικτικοφ παραλαβισ. 

 

Για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, οι ενδιαφερόμενοι κα χρθςιμοποιιςουν το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, που επιςυνάπτεται ωσ παράρτθμα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

 

Στο φάκελο προςφοράσ κα πρζπει να περιζχεται, πζραν τθσ ωσ άνω οικονομικισ  προςφοράσ κατά το 

οριηόμενο πρότυπο, και υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του υποψθφίου αναδόχου, νόμιμα εκπροςωπουμζνου, 

κεωρθμζνεσ ωσ προσ το γνιςιο τθσ υπογραφισ του, ςφμφωνα με τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ :  

- είναι αςφαλιςτικά και φορολογικά ενιμεροσ, 

- δεν βρίςκεται ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ, αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι διαχείριςθσ , οφτε 

εκκρεμοφν ςε βάροσ του αντίςτοιχεσ αιτιςεισ, 

- δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ του από τθ διαδικαςία του άρκρου 73 επ. Ν 

4412/2016, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
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Αρμόδια επικοινωνίασ ορίηεται θ κα. Ειρινθ Μπλίκα (τθλ.: 210 72 55 363 και e- mail: 

kinonikoekav@gmail.com).  

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ για τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων «Νεφζλθ 3», που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, ςτθν Κορθςό 

Καςτοριάσ (Σκουφά 2  Τ.Κ. 52100Καςτοριά ). 

 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ καλείται να ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ υποβάλλοντασ 

τθν προςφορά του. Ρροςφορά θ οποία δεν αφορά το ςφνολο των ειδϊν απορρίπτεται. 

 

Η ανάκεςθ τθσ προμικειασ γίνεται με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι. Η κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει 

μετά από πρόςκλθςθ του επιλεγζντοσ αναδόχου, εντόσ 24 ωρϊν από τθσ ενθμερϊςεϊσ του δια του 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και υπό τον όρο ότι αυτόσ κα προςκομίςει πρωτότυπεσ και ςε ιςχφ 

Βεβαιϊςεισ  Αςφαλιςτικισ και Φορολογικισ Ενθμερότθτάσ του. 

 

Ειδικοί όροι προμικειασ 

 

1. Η προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον ανάδοχο για 60 θμζρεσ. 

2. Οι ποςότθτεσ για κάκε είδοσ κακορίςτθκαν με βάςθ τισ εκτιμϊμενεσ ανάγκεσ τθσ Δομισ και 

μποροφν να μεταβλθκοφν  μζχρι ποςοςτοφ 20% επί των αναφερομζνων ςτον άνω Ρίνακα 

Ρροϊόντων, ανάλογα με τισ πραγματικζσ τθσ ανάγκεσ, όπωσ αυτζσ κα διαμορφωκοφν κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Δράςθσ.  

3. Τα ηθτοφμενα είδθ τθσ προμικειασ κα είναι προϊόντα Αϋποιότθτασ, νόμιμα και ευρζωσ 

κυκλοφοροφντα ςτθν αγορά. Η παρουςίαςθ των υποχρεωτικϊν ενδείξεων ςτθν επιςιμανςθ των 

προϊόντων, πρζπει να είναι ςφμφωνθ µε τθν Κοινοτικι και Εκνικι Νομοκεςία. Πςα είδθ είναι 

ςυςκευαςμζνα/τυποποιθμζνα κα ζχουν τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ (θμερομθνία παραγωγισ/λιξθσ 

κλπ.). 

4. Ο προμθκευτισ δεςμεφεται να προβεί αντικατάςταςθ του ελαττωματικοφ προϊόντοσ  που 

προμικευςε, εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν από τθ διαπίςτωςθ του προβλιματοσ και τθσ 

ενθμζρωςισ του, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι άλλου πρόςφορου μζςου, από τον 

Συντονιςτι τθσ Δομισ ι άλλο εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο μζλουσ του προςωπικοφ τθσ. 

Αυτονόθτα τον προμθκευτι βαρφνουν ςτο ακζραιο οι δαπάνεσ επιςτροφισ και αντικατάςταςθσ 

των ακατάλλθλων προιόντων, μθ αποκλειόμενθσ τθσ περαιτζρω αποηθμιϊςεωσ του φορζα για τθν 

από μζρουσ του προμθκευτι παράβαςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. 

5. Η παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται ςτο χϊρο τθσ Δομισ Φιλοξενίασ «Νεφζλθ 3», ςτθ Κορθςό 

Καςτοριάσ, µε δαπάνεσ του προμθκευτι και µε δικά του μεταφορικά μζςα. Η παράδοςθ κα γίνει 

μζχρι τθν 17θ Οκτωβρίου 2019. 

6. Η παραλαβι των προςφερόμενων ειδϊν κα πραγματοποιείται από τον υπάλλθλο τθσ Δομισ που 

κα εξουςιοδοτιςει ο Συντονιςτισ τθσ. Ο υπάλλθλοσ, κα προςυπογράφει το ςχετικό δελτίο 

παραλαβισ και κα ελζγχει εάν θ παράδοςθ των προϊόντων ζγινε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ. Στο δελτίο αποςτολισ και ςτο αντίςτοιχο τιμολόγιο κα αναγράφονται λεπτομερϊσ, 

πζραν τθσ ποςότθτασ και τθσ τιμισ, τα ςτοιχεία προςδιοριςμοφ κάκε είδουσ, ωσ προσ τθν 

κατθγορία, τον τόπο προζλευςθσ κλπ. 
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7. Ο προμθκευτισ λαµβάνει γνϊςθ των Ειδικϊν Πρων τθσ προμικειασ και δεςμεφεται ότι κα τουσ 

τθρεί πλιρωσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και το 

Ραράρτθμά τθσ. Μθ τιρθςθ αυτϊν των όρων ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ παραλαβισ.  

8. Η ςφμβαςθ προμικειασ μπορεί να τροποποιθκεί κατόπιν αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ με τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα ςτο νόμο 4412/2016 περί προμθκειϊν του 

Δθμοςίου.  

9. Η εκχϊρθςθ των υποχρεϊςεων και των δικαιωμάτων του  αναδόχου ςε τρίτουσ απαγορεφεται.  

10. Η εξόφλθςθ των παραδιδόμενων προϊόντων κα γίνεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

πραγματικι και προςικουςα παράδοςι τουσ και τθν παραλαβι-αποδοχι τουσ, ςφμφωνα με τα 

προαναφερόμενα, και εφόςον ο προμθκευτισ παραδϊςει ςε πρωτότυπο: 

α) Τιμολόγιο, ςτο οποίο αναγράφονται το είδοσ με τα ειδικά χαρακτθριςτικά του, θ ποςότθτα, θ 

τιμι μονάδοσ, θ ςυνολικι αξία των ειδϊν και ο αναλογοφν ΦΡΑ. 

β) Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςε ιςχφ.  

δ) Βεβαίωςθ Φορολογικισ ενθμερότθτασ ςε ιςχφ.  

 

Χολαργόσ , 8 Οκτωβρίου 2019 

Για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ 

Οδυςςζασ Νίκοσ Βουδοφρθσ 

        
Ρρόεδροσ ΔΣ Κοινωνικοφ ΕΚΑΒ 

 

  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Προςφορά του υποψιφιου ανάδοχου ………… 
Ο/Η υποψιφιοσ ανάδοχοσ ………………………………………….. εκδθλϊνοντασ το ενδιαφζρον τθσ για τθν 

απευκείασ ανάκεςθ προμικειασ ειδϊν γραφικισ φλθσ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Δομισ 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων «ΝΕΦΕΛΗ 3» ςτθν Κορθςό Καςτοριάσ, προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ  

……………. € χωρίσ ΦΡΑ και ………. € με ΦΡΑ, υποβάλλει ςτο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Κοινωνικό ΕΚΑΒ) τθν κάτωκι προςφορά. 

 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΣΟ CPV 
30190000 

 

TEMAXIA ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 
Σετράδιο ςχολικό 

 
72 

 
 

τυλό (μπλε, μαφρο και κόκκινο)  150 
 

 
Μολφβι  100 

 
 

Blanco  60 
 

 
Γομολάςτιχα  60 

 
 

Χάρακασ (20εκ)  60 
 

 
Ξφςτρεσ  50 

 
 

Χαρτί εκτφπωςθσ Α4-80 gr (ςυςκευαςία 500ςελ)  8 
 

 
Σετράδιο ςπιράλ 5 κεμάτων  5 

 
 

Βιβλίο ειςόδου επιςκεπτϊν  1 
 

 
Βιβλίο πρωτοκόλλου  1 

 
 

Ημερολόγια 2019-2020  6 
 

 
Αυτοκόλλθτα χαρτάκια (ςυςκευαςία 100 τμ)  5 

 
 

Διαφάνειεσ (ςυςκευαςία 100 τμ)  2 
 

 
υρραπτικά  2 

 
 

υνδετιρεσ (ςυςκευαςία 100τμ)  5 
 

 

Φάκελοσ αρχειοκζτθςθσ (μαφρο, μπλε και 
κόκκινο) 

 
60 

 
 

Φάκελοσ με λάςτιχο  20 
 

 
ελοτζιπ   2 

 
 

ελοτζιπ (ταινίεσ ανταλλακτικά)  2 
 

 
Πίνακασ  ανακοινϊςεων (45Χ60)  1 

 
 

Πινζηεσ ζγχρωμεσ (ςυςκευαςία 100τμ)  2 
 

 
ΤΝΟΛΟ 

  
……. 

  
Ζλαβα γνϊςθ των ειδικϊν όρων τθσ πρόςκλθςθσ για τθν ανάκεςθ τθσ ωσ άνω προμικειασ και τουσ αποδζχομαι 

ανεπιφφλακτα. 

Η παράδοςθ των παραπάνω ειδϊν ςτθν ωσ άνω Δομι, κα πραγματοποιείται με δικι μου δαπάνθ τμθματικά ι 

άπαξ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον Συντονιςτι τθσ Δομισ. 

Η  παροφςα προςφορά ιςχφει για 60 θμζρεσ. 

 

(Ονοματεπώνυμο) 

Νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ Εταιρίασ/Επιχείρθςθσ ……..                                  (Υπογραφή και Σφραγίδα) 

 


