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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια –εκτύπωση
φακέλων αλληλογραφίας με λογότυπο, για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου
Υγείας»
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄/147/8-08-2016)
και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/09-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας», όπως ισχύει.
3. Την υπ΄αριθμ. Α1α/οικ.17148/10.03.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός του
Βλάσση Ιωάννη ως υπηρεσιακού γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ
196/ΥΟΔΔ/17.03.2020).
4 Τη με αρ. πρωτ. Α1δ/οικ. 33088/28-5-2020 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου

Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης με θέμα «Έγκριση για τη προμήθεια –εκτύπωση
φακέλων αλληλογραφίας με λογότυπο, για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου
Υγείας» (ΑΔΑΜ 20REQ006794195 2020-06-01).
5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. B3α/ΓΠ 35123/11-6-2020 Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης
και Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης
ποσού 6.000,00 ευρώ από τον λογαριασμό 2420905001 του Φ 1015/501 (ΑΔΑΜ
20REQ006855074 2020 06 12).

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια –εκτύπωση φακέλων
αλληλογραφίας με λογότυπο, για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υγείας.
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης θα είναι μέχρι είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Τόπος παράδοσής ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Αριστοτέλους
17, ΤΚ 10433 Αθήνα.
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιο συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά τη προμήθεια εκτυπωμένων φακέλων
αλληλογραφίας με το εθνόσημο, το λογότυπο του Υπουργείου και τα στοιχεία
διεύθυνσής του, ήτοι :
α) φάκελοι αλληλογραφίας λευκού χρώματος με δεξί παράθυρο (σακούλες) με
αυτοκόλλητη ταινία διαστάσεων (16,2x23)cm ± 5%, δέκα πέντε χιλιάδες (15.000)
τεμάχια,
β) φάκελοι αλληλογραφίας λευκού χρώματος χωρίς παράθυρο (σακούλες) με
αυτοκόλλητη ταινία διαστάσεων (16,2x23)cm ± 5%, είκοσι χιλιάδες (20.000) τεμάχια,
γ) φάκελοι αλληλογραφίας λευκού χρώματος με αριστερό παράθυρο (σακούλες) με
αυτοκόλλητη ταινία διαστάσεων (16,2x23)cm ± 5%, είκοσι χιλιάδες (20.000) τεμάχια,
δ) φάκελοι αλληλογραφίας λευκού χρώματος (σακούλες) με αυτοκόλλητη ταινία
διαστάσεων (23x32)cm ± 5%, δέκα χιλιάδες (10.000) τεμάχια,
ε) φάκελοι αλληλογραφίας λευκού χρώματος (σακούλες) με αυτοκόλλητη ταινία
διαστάσεων (25x35)cm± 5%, δέκα χιλιάδες (10.000) τεμάχια,
Οι υπό προμήθεια φάκελοι να είναι: χρώματος λευκού, να κλείνουν με αυτοκόλλητη
ταινία στην μικρή διάσταση του φακέλου (σακούλα) και να είναι συσκευασμένοι σε
κυτία.
Οι φάκελοι θα φέρουν στην αριστερή πάνω γωνία τους, τα εξής εκτυπωμένα στοιχεία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17
Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των έξι
χιλιάδες ευρώ (έως 6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει
τον Λογαριασμό 2420905001 του Φ 1015/501.

Η αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δύναται
να προτείνει την κατακύρωση μεγαλύτερης ποσότητας ή μικρότερης ποσότητας κατόπιν
συνεννόησης με την αρμόδια Διεύθυνση σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν 4412/2016.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο
πληρωμής. και κατόπιν βεβαίωσης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης &
Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
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Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:
α) Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 παρ.2,
εδ.γγ’, Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013 φόρος εισοδήματος, 4% για αγαθά.
β) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στo άρθρο 44 του Ν.4605/2019, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα και το χαρτόσημο
3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%.
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους
0,06% επί όλων των συμβάσεων (αρχικής, τροποποιητικής, ή συμπληρωματικής
δημόσιας σύμβασης) που υπάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου
350 του Ν.4412/2016, & στην ΚΥΑ 1191/22-03-17 (ΦΕΚ 969/Β΄/22-03-17) ανεξάρτητα
από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη
ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα και το χαρτόσημο 3%
και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% (άρθρο 6, ΚΥΑ 1191/22-03-17). Το ποσό της κράτησης
παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης.
Με την παράδοση του συνόλου των ειδών και την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή τους από την αρμόδια Δ’ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Έργου, η Επιτροπή θα συντάξει σχετικό οριστικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. Η Αναθέτουσα
Αρχή υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο το 100% του συμβατικού τιμήματος που
αντιστοιχεί στο ποσό της οικονομικής προσφοράς.
Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους έως την Δευτέρα
20 -7- 2020 και ώρα 9.00 π.μ. στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου
Υγείας (ισόγειο, κτίριο Αριστοτέλους 19, Αθήνα), σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη
«Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια –εκτύπωση φακέλων αλληλογραφίας με
λογότυπο, για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υγείας»
Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από σχετική αίτηση συμμετοχής προς την
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς
(προκειμένου να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του
Υπουργείου) και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της
σχετικής πρόσκλησης. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:
Α. Γραπτή οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του
κάτωθι Πίνακα:
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Α/Α

1.
2.

3.

4.

5.

Οικονομική προσφορά για τη προμήθεια –εκτύπωση φακέλων
Τιμή
αλληλογραφίας με λογότυπο, για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου χωρίς
Υγείας
ΦΠΑ

Ποσοστό
ΦΠΑ
24/%

Συνολική
Τιμή

φάκελοι αλληλογραφίας λευκού χρώματος με δεξί παράθυρο
(σακούλες) με αυτοκόλλητη ταινία διαστάσεων
(16,2x23) cm ± 5%
φάκελοι αλληλογραφίας λευκού χρώματος χωρίς παράθυρο
(σακούλες) με αυτοκόλλητη ταινία διαστάσεων
(16,2x23) cm ± 5%,
φάκελοι αλληλογραφίας λευκού χρώματος με αριστερό
παράθυρο (σακούλες) με αυτοκόλλητη ταινία διαστάσεων
(16,2x23) cm ± 5%
φάκελοι αλληλογραφίας λευκού χρώματος (σακούλες) με
αυτοκόλλητη ταινία διαστάσεων (23x32)cm ± 5%
φάκελοι αλληλογραφίας λευκού χρώματος (σακούλες) με
αυτοκόλλητη ταινία διαστάσεων (25x35) cm± 5%,
ΣΥΝΟΛΟ

Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και
αριθμητικώς.
Β. Θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές

προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
Γ. Μια Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 8 του Ν 1599/86 όπου θα αναφέρεται ότι δεν

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1, Άρθρου 73 του Ν.
4412/16. Η Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα
20 -7- 2020 και ώρα 10.00 π.μ. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας,
Αίθουσα 10 Συνεδριάσεων 6ος όροφος (Αριστοτέλους 17, Αθήνα).
Αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς είναι η Επιτροπή (Δ΄) που
ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α.Π./οικ 1003/09-01-2020 απόφαση, όπως αυτή ισχύει
σήμερα.
Η αποσφράγιση των φακέλων θα πραγματοποιηθεί σε μια δημόσια συνεδρίαση.
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
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Κοινοποιήσεις (Ηλεκτρονικά):
1. Γρ. Υπηρεσιακού Γραμματέα
2. Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Μέριμνας &
Διαχείρισης Υλικού
3. κα Αμπατιέλου Γουαλήν, Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας &
Αξιολόγησης
4. Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών
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