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Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή» (στο εξής η «Εταιρεία» ή/ και 

η «Αποστολή»), εδρεύουσα επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος 

(πλ. Κυνοσάργους) Αθήνα, 11743, Τηλ.: 2130-184400 Φαξ: 210-9246740 Α.Φ.Μ.: 

997889618, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών Εmail: info@mkoapostoli.gr, σας καλεί να 

δηλώσετε συμμετοχή στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με 

τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η Προμήθεια χιλίων διακοσίων (1.200) 

πακέτων με είδη προσωπικής υγιεινής & άλλων ειδών εκτός πακέτου, για 

την εξυπηρέτηση προσφυγικών δομών με τη χρηματοδότηση του Οργανισμού 

Finn Church Aid Foundation και ACT Alliance. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ διατηρεί το δικαίωμα 

να τροποποιεί αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της τον αριθμό 

των ποσοτήτων που η Πρόσκληση καθορίζει μέχρι +/- 25% της παραγγελίας με 

σχετική ενημέρωση προς τον Ανάδοχο 20 ημέρες νωρίτερα, και πάντοτε εντός της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης. Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των 

επτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (7.700,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.  

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη συνολική οικονομική 

προσφορά εντός του ταχθέντος προϋπολογισμού, εκ των προμηθευτών των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση την πληρότητα των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΟΠΟΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και 

λήγει την 31/10/2021. Ο τόπος παράδοσης των πακέτων είναι δομές φιλοξενίας 

μεταναστών στην Αττική και στην Βοιωτία. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει 

σε δύο (2) παραδόσεις, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει η Εταιρεία και 

θα γνωστοποιήσει εγκαίρως στον Ανάδοχο.  

 

4. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την 29/06/2021, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 16:00μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως 

Σέχου 37, Ν. Κόσμος, από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.  

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
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Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων και η υποβολή ερωτημάτων, θα πρέπει να 

απευθύνονται στην «Αποστολή», Τμήμα Προμηθειών και να αποστέλλονται είτε 

μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμ. 210-9246740) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(email), προς τη διεύθυνση T.Vlachos@mkoapostoli.gr (Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Θωμάς Βλάχος, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2130184449).  

 

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ΠΑΚΕΤΟ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 
Σαπούνι Σώματος “πλάκα” 100γρ Σαπούνι 
σώματος με φυσικό άρωμα. φτιαγμένο από 
φυτικό ή ζωικό λίπος (χωρίς χοιρινό λίπος) 

Αυτοτελή τεμάχια 2 

2 

Σκληρό Σαπούνι για πλύσιμο ρούχων 
“πλάκα” 80γρ  από φυτικό ή ζωικό λίπος 

(χωρίς χοιρινό λίπος). Λιπαρό οξύ: τουλάχιστον 
70%. 

Αυτοτελή τεμάχια 2 

3 
Οδοντόβουρτσα Medium σκληρότητα 
163χιλιοστά 

Αυτοτελή τεμάχια 2 

4 
Οδοντόπαστα  75ml Πλαστικός σωλήνας με 
βιδωτό πώμα και συγκράτηση πάστας   

Αυτοτελή τεμάχια 2 

5 
Σαμπουάν 250ml Εύκολη αφρώδης σύνθεση 

για κανονικά μαλλιά. Χωρίς ισχυρό άρωμα. PH = 
5 έως 9. 

μπουκάλι 1 

6 
Υγρό σαπούνι για πλύσιμο πιάτων 250ml 
Με συστατικά χαμηλού ερεθισμού του 
δέρματος 

μπουκάλι 1 
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7 Αντισηπτικό Τζελ 100 ml (άνω του 70% alc) μπουκάλι 1 

8 

Συσκευασία-Χαρτοκιβώτιο με τα αντίστοιχα 
λογότυπα τυπωμένα σε δύο πλευρές 
(τριχρωμία) μήκους 28 εκ., πλάτους 21εκ. και 

ύψους 13 εκ., +/-10% (Διπλό κυματοειδές καφέ 
χαρτόνι ποιότητας που να αντέχει στοίβαξη 
ύψους 6m για περισσότερο από 48 ώρες και 10 
χειρισμούς). 

τεμάχιο 1 

 

OMΑΔΑ Β΄ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 

Σερβιέτες (συσκευασία των 20) 
Μήκος: 22-25 cm Σερβιέτες με φτερά. 
non-woven with adhesive tape. 
Συσκευασία 20 τεμ. 

Συσκευασία των 20τμχ 600 συσκ. 

 

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας 

αρ. 8& Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο 

όροφο του κτιρίου, μέχρι την 29/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 είτε 

αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, σε έναν 

ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή 

της προσφοράς. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία 

και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους 

προσφέροντες.   

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά και για τις 

δύο Ομάδες ειδών (ΟΜΑΔΑ Α’ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Β’).  

Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις ενδείξεις: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (επωνυμία, διεύθυνση, α.φ.μ., αριθμός 

τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
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«Προμήθεια χιλίων διακοσίων (1.200) πακέτων με είδη προσωπικής 

υγιεινής (στο εξής «πακέτα») και άλλων ειδών εκτός πακέτου για την 

εξυπηρέτηση προσφυγικών δομών».  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ: 29/06/2021, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 15:00 και θα περιέχει: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού 

τα κατωτέρω: 

Α) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση 

και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Β)  ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε 

απόφαση της Εταιρείας ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της 

Πρόσκλησης ή υπαναχώρησης της Εταιρείας ή της κρίσης του Υπεύθυνου 

Προμηθειών. 

Γ) ότι για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο προσφέρων δεσμεύεται για 30 

ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της αξιολόγησης των προσφορών.  

Δ) ότι ως προς την προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχω λάβει 

γνώση της σχετικής Ενημέρωσης Προμηθευτών Προϊόντων/ Παρόχων 

Υπηρεσιών για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.mkoapostoli.gr, 

(www.mkoapostoli.com/poioi-imaste/ενημέρωση-προμηθευτών-προϊόντων-

παρ/),  όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 

Ε) ότι σε περίπτωση κατακύρωσης, δεσμεύεται για παράδοση προϊόντων και στις 

δύο παραδόσεις, ίδιων με τα προσκομιζόμενα δείγματα που θα του ζητηθούν με 

την κατακύρωση. 

- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που θα αφορά όλους τους 

Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους καταβάλει εισφορές που 

εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων είναι ενήμερος 

ως προς τις υποχρεώσεις του.  

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 

η εγγραφή του προσφέροντος σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά 

την ημέρα αξιολόγησης των προσφορών.  

http://www.mkoapostoli.gr/
http://www.mkoapostoli.com/poioi-imaste/ενημέρωση-προμηθευτών-προϊόντων-παρ/
http://www.mkoapostoli.com/poioi-imaste/ενημέρωση-προμηθευτών-προϊόντων-παρ/
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- Σε περίπτωση προσφέροντος επιτηδευματία (φυσικού προσώπου) Έναρξη 

Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

- Υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το Παράρτημα Β’ Τεχνικές 

Προδιαγραφές 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εντός της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης και συμπεριλαμβάνει το κόστος μεταφοράς και 

παράδοσης των πακέτων σε δύο (2) ισόποσες παραδόσεις σε δομές φιλοξενίας 

μεταναστών στην Αττική ή στην Βοιωτία.  

Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος,  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν 

γίνονται δεκτές. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν 

οποιονδήποτε όρο αναπροσαρμογής. 

Στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει 

τον χρόνο ισχύος της προσφοράς του, ήτοι ότι θα πρέπει να είναι 30 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της αξιολόγησης των προσφορών άλλως 

και σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του 

επισυναπτόμενου «Προσχεδίου Σύμβασης». 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ – ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα δικαιώματα της Εταιρείας και το νομικό πλαίσιο 

της παρούσης περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’ του παρόντος. 

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Η παρούσα Πρόσκληση αποτελείται από τους όρους του παρόντος, το 

Παράρτημα Α’ (Διαδικασία Αξιολόγησης – Δικαιώματα Εταιρείας – Νομικό 

πλαίσιο Πρόσκλησης), το Παράρτημα Β’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) και το 

Παράρτημα Γ’ (Σχέδιο της Συμβάσεως) και το Παράρτημα Δ’ (Υπόδειγμα 

Προσφοράς), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 


