
 

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

 

Για την Υποβολή Προσφορών για την Έκτακτη Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 
για τις ανάγκες της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών σύμφωνα  με το άρθρο 12 παρ. 3 της από 
11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο δεύτερο του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/3-4-2020). 

 

Για την κάλυψη αναγκών των εργαστηρίων της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,  παρακαλούμε 

όπως μας αποστείλετε προσφορά για την έκτακτη προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού 

υλικού, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 60.469,00€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 6% ή 24%, όπως αυτή 

αποτυπώνεται ακολούθως: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ / 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΦΠΑ % 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 
 

Εξεταστικό ρολό προστασίας πάγκων 
(διπλής όψης _χαρτί και αδιάβροχη 

επιφάνεια) ρολό 50 μέτρων 
Ρολό 550  1,50 € 24% 825,00 € 1.023,00 €  

Διαφανείς μεμβράνες προστασίας 
επιφανειών ρολό 30 μέτρων 

Ρολό 120  
1,20 € 24% 144,00 € 178,56 € 

 

Προστατευτικό ματιών-γυαλιά 
επαναχρησιμοποιούμενο. 
τα γυαλιά πρέπει να προσφέρουν και 
πλάγια προστασία (φαρδείς βραχίονες για 
προστασία ματιού από όλες τις γωνίες ή 
φαρδύ λάστιχο για να στηρίζεται 
περιμετρικά της κεφαλής) 
οι φακοί να έχουν αντιθαμβωτική 
επίστρωση 
να έχουν ευρύ οπτικό πεδίο 
να έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα για την 
προστασία των οφθαλμικών βλεννογόνων. 
να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ 374-1. 
να φέρουν σήμανση CE στην συσκευασία 
να έχουν διάρκεια ζωής σε αποθήκευση 
τουλάχιστον 5 έτη. 

Τεμάχια 800  10,00 € 24% 
8.000,00 

€ 
9.920,00 €  



 

Προστατευτικά κεφαλής μίας χρήσης 
αδιάβροχο 

Συσκευασία 
100 τεμ 

170  3,00 € 24% 510,00 € 632,40 €  

*Μπλούζα μιας χρήσεως εξεταστική – 
αδιάβροχη 
• Να είναι μιας χρήσεως, μη 
αποστειρωμένη  
• Να είναι ενός μεγέθους  
• Nα έχει δέσιμο στο λαιμό και στη μέση  
• Να έχει μακρύ μανίκι  με ελαστική 
μανσέτα  
• Να διαθέτει CE (Ευρωπαϊκή οδηγία  
93/42/EEC ) 
• Να είναι κατασκευασμένη από 
πολυπροπυλένιο - πολυαιθυλένιο  
• Να έχει μήκος minim120- 130 εκ  

Τεμάχια 18.000  2,00 € 24% 
36.000,00 

€ 
44.640,00 €  

*Μπλούζα χειρουργείου αποστειρωμένη 
• Πρέπει να ικανοποιεί τις ευρωπαϊκές 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ13795 (1-3) 
• Να είναι κατασκευασμένη από 
υγροαπωθητικό υλικό (πολυπροπυλένιο – 
μη υφασμένο) 
• Το πρόσθιο μέρος  και τα μανίκια να 
είναι ιδιαίτερα ενισχυμένα ώστε να έχουν 
αντίσταση στη διείσδυση υγρών και 
βακτηρίων 
• Οι ραφές να είναι με θερμό-συγκόλληση 

Τεμάχια 1.000  5,00 € 24% 
5.000,00 

€ 
6.200,00 €  

Ποδιές νάιλον μίας χρήσης μήκους 1,20 με 
δέσιμο μέσης και λωρίδα αυχένα 

Συσκευασία 
100 τεμ 

200  4,70 € 24% 940,00 € 1.165,60 €  

Ποδονάρια 
Συσκευασία 

100 τεμ 
50  4,00 € 24% 200,00 € 248,00 €  

Επιμανίκια νάιλον μίας χρήσης 
Συσκευασία 

100 τεμ 
400  3,00 € 24% 

1.200,00 
€ 

1.488,00 €  

Χειροπετσέτες λευκές ΠΑΚΕΤΑ 200 
ΤΕΜ 

 Πακέτα 
των 200 

τεμ 
2.000  0,45 € 24% 900,00 € 1.116,00 €  

Γάντια LATEX LARGE 
Κουτιά 100 

τεμ 
250  3,00 € 6% 750,00 € 795,00 €  

Γάντια LATEX MEDIUM 
Κουτιά 100 

τεμ 
650  3,00 € 6% 

1.950,00 
€ 

2.067,00 €  

Γάντια LATEX SMALL 
Κουτιά 100 

τεμ 
950  3,00 € 6% 

2.850,00 
€ 

3.021,00 €  

Γάντια LATEX EXTRA SMALL 
Κουτιά 100 

τεμ 
50  3,00 € 6% 150,00 € 159,00 €  

Γάντια Νιτριλίου LARGE 
Κουτιά 100 

τεμ 
10  7,00 € 6% 70,00 € 74,20 €  

Γάντια Νιτριλίου MEDIUM 
Κουτιά 100 

τεμ 
40  7,00 € 6% 280,00 € 296,80 €  

Γάντια Νιτριλίου SMALL 
Κουτιά 100 

τεμ 
60  7,00 € 6% 420,00 € 445,20 €  

Γάντια Νιτριλίου EXTRA SMALL 
Κουτιά 100 

τεμ 
40  7,00 € 6% 280,00 € 296,80 €  

               

     

60.469,00 
€ 

73.766,56 €  

 

 



 

 

Όλα τα προμηθευόμενα υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 

διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE MARK. Ο οίκος κατασκευής 

των προσφερόμενων ειδών, να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, ως προς τις 

απαιτήσεις ISO.  

 

 

Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό ανάθεσης δεν δύναται να υπερβαίνει τον εκτιμώμενο 

προϋπολογισμό της πρόσκλησης. 

 

Η παράδοση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία Αξιοποίησης 

και Διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΑΔΠΠΑ), Ακαδημίας 52, 5ος 

όροφος, ή σε άλλο μέρος το οποίο εγκαίρως αυτή θα υποδείξει, εντός τριών (3) ημερών  από 

την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει οικονομική προσφορά για κάθε είδος χωριστά ή 

για το σύνολο των ειδών.  

 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο για τρεις (3) μήνες. Αποκλείεται 

οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς του αναδόχου. 

 

Οι προσφορές σας θα πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΑΔΠΠΑ 

eadpp@uoa.gr μέχρι τη Δευτέρα 25-5-2020 και ώρα 13:00.  

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής.  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 μήνες. 

 

Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή του προϊόντος πλέον Φ.Π.Α. και σε κάθε περίπτωση η 

προσφορά του οικονομικού φορέα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον εκτιμώμενο 

προϋπολογισμό.  

 

Οι παράδοση των αγαθών θα διενεργείται τμηματικά μετά από έγγραφη ειδοποίηση (εντολή 

προμήθειας) της εταιρείας και οπωσδήποτε πριν από την πάροδο της συμβατικής προθεσμίας. 

 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την έκδοση των νόμιμων παραστατικών 

σύμφωνα με την εντολή προμήθειας από την εταιρεία. 

 

O ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει με την οικονομική προσφορά του να 

συνυποβάλει:  

1. Την απαιτούμενη πιστοποίηση των προσφερόμενων ειδών 

2. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ως προς τις απαιτήσεις ISO του οίκου 

κατασκευής των προσφερόμενων ειδών. 



 

3. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο 

Υπεύθυνη δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, στην 

οποία θα αναγράφεται ότι «δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει». 

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η δήλωση αφορά το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του οικονομικού φορέα.  

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 

5.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και  

6.  Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης των τελευταίων 30 εργάσιμων ημερών (σε 

περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο). 

 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. 

Βασίλη Δρυμαλίτη,  όλες τις ημέρες, κατά τις ώρες 9.00-17.00 και στο  τηλέφωνο 210-

3689194-5. 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4682/2020, 

(ΦΕΚ Α’ 76/03.04.2020). 

 
Αθήνα, 21-5-2020 

 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΔΠΠΑ 
 
 
 
 

Καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης 
 



 

 

Παράρτημα Α: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ 
ΕΔΡΑΣ: 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-
ΜΑΙL: 

 

ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:  

Α.Δ.Τ. (Νομίμου 
Εκπροσώπου): 

 

 
Στο πλαίσιο της από 21-5-2020 Πρόσκλησής σας για την έκτακτη προμήθεια αναλώσιμου 

υγειονομικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών (βλ. 

τεχνικές προδιαγραφές) σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), για τις ανάγκες Τμημάτων του ΕΚΠΑ σας 

υποβάλλω οικονομική προσφορά για τα ακόλουθα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Εξεταστικό ρολό προστασίας πάγκων (διπλής όψης _χαρτί και αδιάβροχη 

επιφάνεια) ρολό 50 μέτρων
Ρολό 550 

Διαφανείς μεμβράνες προστασίας επιφανειών ρολό 30 μέτρων Ρολό 120 

Προστατευτικό ματιών-γυαλιά επαναχρησιμοποιούμενο.

τα γυαλιά πρέπει να προσφέρουν και πλάγια προστασία (φαρδείς 

βραχίονες για προστασία ματιού από όλες τις γωνίες ή φαρδύ 

λάστιχο για να στηρίζεται περιμετρικά της κεφαλής)

οι φακοί να έχουν αντιθαμβωτική επίστρωση

να έχουν ευρύ οπτικό πεδίο

να έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα για την προστασία των 

οφθαλμικών βλεννογόνων.

να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ 374-

1.

να φέρουν σήμανση CE στην συσκευασία

να έχουν διάρκεια ζωής σε αποθήκευση τουλάχιστον 5 έτη.

Τεμάχια 800 

Προστατευτικά κεφαλής μίας χρήσης αδιάβροχο
Συσκευασία 100 

τεμ
170 

*Μπλούζα μιας χρήσεως εξεταστική – αδιάβροχη

• Να είναι μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένη 

• Να είναι ενός μεγέθους 

• Nα έχει δέσιμο στο λαιμό και στη μέση 

• Να έχει μακρύ μανίκι  με ελαστική μανσέτα 

• Να διαθέτει CE (Ευρωπαϊκή οδηγία  93/42/EEC )

• Να είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο - πολυαιθυλένιο 

• Να έχει μήκος minim120- 130 εκ 

Τεμάχια 18.000 

*Μπλούζα χειρουργείου αποστειρωμένη

• Πρέπει να ικανοποιεί τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις του προτύπου 

ΕΝ13795 (1-3)

• Να είναι κατασκευασμένη από υγροαπωθητικό υλικό 

(πολυπροπυλένιο – μη υφασμένο)

• Το πρόσθιο μέρος  και τα μανίκια να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένα 

ώστε να έχουν αντίσταση στη διείσδυση υγρών και βακτηρίων

• Οι ραφές να είναι με θερμό-συγκόλληση

Τεμάχια 1.000 

Ποδιές νάιλον μίας χρήσης μήκους 1,20 με δέσιμο μέσης και λωρίδα 

αυχένα

Συσκευασία 100 

τεμ
200 

Ποδονάρια
Συσκευασία 100 

τεμ
50 

Επιμανίκια νάιλον μίας χρήσης
Συσκευασία 100 

τεμ
400 

Χειροπετσέτες λευκές ΠΑΚΕΤΑ 200 ΤΕΜ
 Πακέτα των 200 

τεμ
2.000 

Γάντια LATEX LARGE Κουτιά 100 τεμ 250 

Γάντια LATEX MEDIUM Κουτιά 100 τεμ 650 

Γάντια LATEX SMALL Κουτιά 100 τεμ 950 

Γάντια LATEX EXTRA SMALL Κουτιά 100 τεμ 50 

Γάντια Νιτριλίου LARGE Κουτιά 100 τεμ 10 

Γάντια Νιτριλίου MEDIUM Κουτιά 100 τεμ 40 

Γάντια Νιτριλίου SMALL Κουτιά 100 τεμ 60 

Γάντια Νιτριλίου EXTRA SMALL Κουτιά 100 τεμ 40 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΤΙΜΗ / 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ

ΦΠΑ %

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 
Με την παρούσα προσφορά δηλώνω ότι έχω μελετήσει τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής τα οποία και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 
 

Αθήνα, …………….. 

 Ο Προσφέρων  

(Υπογραφή & Σφραγίδα) 


