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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
& ΔΙΑΧ.  ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  A΄ 

          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

 

                      Αθήνα, 30  / 09  /2016 

                      Α.Π./Β4.α/Γ.Π./οικ. 72850 

 

Ταχ. Δ/νση: 
Ταχ. Κώδικας: 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Ε-mail.: 

Αριστοτέλους 19 
10433 
Σ. Καμινάρης 
213 2161608 
210 8219327 
spiros.kaminaris@moh.gov.gr 
prom_a@moh.gov.gr 
 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκτύπωση- Προμήθεια φακέλων 
αλληλογραφίας με λογότυπο για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας». 
ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α1δ/Γ.Π./οικ. 52138/12-07-2016 απόφαση έγκριση σκοπιμότητας της 
Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης & Τεχνικών Υποδομών  με θέμα: «Έγκριση 
πίστωσης έως του ποσού των (5.000,00)€ για εκτύπωση- προμήθεια Φακέλων αλληλογραφίας με 
λογότυπο, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας». [Πρωτογενές αίτημα με 
ΑΔΑΜ:16REQ0049833532016-08-24]. 
2. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β3.α/οικ. 54212/18-7-2016 Απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης & 
Υπηρεσιών του Υπουργείου μας με θέμα «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση ποσού των 5.000 Ευρώ 
από τον Φορέα 110-ΚΑΕ 0843», η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υγείας με [ΑΔΑ 6ΚΛ8465ΦΥΟ-71Η] [Εγκεκριμένο αίτημα με 
ΑΔΑΜ:16REQ004990959 2016-08-25]. 
4. Το με ημερομηνία 26-08-16 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Υποστήριξης, 
Τμήμα Τεχνικής Μέριμνας & Αυτοκινήτων αναφορικά με αίτημα για διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού 
για εκτύπωση- προμήθεια Φακέλων αλληλογραφίας με λογότυπο, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας. 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Η προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας εκτυπωμένους με το εθνόσημο, το λογότυπο του Υπουργείου, και τα 
στοιχεία διεύθυνσης του για την διακίνηση εγγράφων των υπηρεσιών του Υπουργείου. 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι μέχρι δέκα πέντε ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και ο 
τόπος παράδοσης ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Αριστοτέλους 17-Αθήνα.  
 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

α) φάκελοι αλληλογραφίας με δεξί παράθυρο (σακούλες) 16,2x23 δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) τεμάχια. 

β) φάκελοι αλληλογραφίας χωρίς παράθυρο (σακούλες) 16,2x23 είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) τεμάχια 

γ) φάκελοι αλληλογραφίας με αριστερό παράθυρο (σακούλες) 16,2x23 είκοσι χιλιάδες (20.000) τεμάχια. 

δ) φάκελοι αλληλογραφίας (σακούλες) 23x32 δέκα χιλιάδες (10.000) τεμάχια 
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ε) φάκελοι αλληλογραφίας (σακούλες) 25x35 δύο χιλιάδες (2.000) τεμάχια 

 στ)  φάκελοι αλληλογραφίας (σακούλες) 45x36,5 χίλια  πεντακόσια (1.500) τεμάχια 

 

Οι υπό προμήθεια φάκελοι : 

           α) να είναι χρώματος λευκού 

           β) να κλείνουν με αυτοκόλλητη ταινία  

           γ) οι φάκελοι να είναι συσκευασμένοι σε κυτία  

              

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής. 

Ε.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   -  ΤΡΟΠΟΣ   ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των υπό προμήθεια υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των δύο 
χιλιάδων τριακοσίων Ευρώ (έως 5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, και θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ.110 - ΚΑΕ 0843, οικονομικού έτους 2016. 
 
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής. 

Η αμοιβή θα γίνει εφάπαξ μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών και την έγκριση 
της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες 
για την εκτέλεση τoυ έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ 
επιγενόμενης αιτίας. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας  που θα αναλάβει 
σύμφωνα με την σχετική Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 
άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του N. 

4412/8-08-16 καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 431/Β/7-5-98), όπως ισχύει. 

 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις: 

α) φόρος εισοδήματος 4% για τα είδη επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των κρατήσεων  (άρθρο 55 
παρ.1, εδ. στ’, Ν.2238/1994, ΦΕΚ151/Α΄/94 και άρθρο 24 Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94). 

καθώς και 

β) Με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, 

επ’ αυτής χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% {[Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15.09.2011), άρθρο 
4, παρ.3], όπως τροποποιημένος ισχύει}. 
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ΣΤ.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλλει την προσφορά την Τρίτη 10-10-2006 και ώρα 10.00 στην 
Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας (ισόγειο, κτίριο Αριστοτέλους 19, Αθήνα), σε κλειστό 
φάκελο με την ένδειξη «Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκτύπωση- Προμήθεια φακέλων 
αλληλογραφίας με λογότυπο για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών 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 το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. 

Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει: 

Α). Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπό του). 

Β). Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και να 
δηλώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: 

i) Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, 

ii) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας 
έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Γ). Τεχνική προσφορά, η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
πρόσκλησης. 

Δ). Οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο) η οποία θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του 
κάτωθι πίνακα: 

Περιγραφή Τιμή χωρίς ΦΠΑ Ποσοστό ΦΠΑ Συνολική Τιμή 

Α)φάκελοι αλληλογραφίας 
με δεξί παράθυρο 
(σακούλες) 16,2x23 δέκα 
τέσσερις χιλιάδες (14.000) 
τεμάχια. 

   

Β) φάκελοι αλληλογραφίας 
χωρίς παράθυρο 
(σακούλες) 16,2x23 είκοσι 
οκτώ χιλιάδες (28.000) 
τεμάχια 
 

   

Γ) φάκελοι αλληλογραφίας 
με αριστερό παράθυρο 
(σακούλες) 16,2x23 είκοσι 
χιλιάδες (20.000) τεμάχια 

   

Δ) φάκελοι αλληλογραφίας 
(σακούλες) 23x32 δέκα 
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χιλιάδες (10.000) τεμάχια 

Ε) φάκελοι αλληλογραφίας 
(σακούλες) 25x35 δύο 
χιλιάδες (2.000) τεμάχια 

   

Στ) φάκελοι 
αλληλογραφίας (σακούλες) 
45x36,5 χίλια  πεντακόσια 
(1.500) τεμάχια 

   

 

Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. 

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10-10-2016 και ώρα 11.00 στην έδρα της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας – Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, Τμήμα Α΄, Γραφείο 1, 
1ος όροφος - (Αριστοτέλους 19, Αθήνα). 

Αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς είναι η Επιτροπή (Δ΄) που ορίστηκε με την ΄ υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. Β4.α/Γ.Π./οικ.7813/02-02-2016 απόφαση, όπως αυτή ισχύει σήμερα.  

 

 

                                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

                                                                                                      ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Ηλεκτρονικά): 

1. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Υγείας 
2. Γρ. Προϊστ. Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
3. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & Υποστήριξης  
   Τμήμα Τεχνικής Μέριμνας & Αυτοκινήτων 
4. κ. Χ. Σακελλαρίου, Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης 
5. Δ/νση Προμηθειών & Διαχ. Υλικού 
    Τμήμα Α΄   
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