
 

 

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

 

Για την Υποβολή Προσφορών για την Έκτακτη Προμήθεια χειρουργικών μασκών σύμφωνα 
με το άρθρο 12 παρ. 3 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
Α΄55/11.03.2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4682/2020, (ΦΕΚ Α’ 
76/03.04.2020). 

 

Για την κάλυψη αναγκών των εργαστηρίων των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και άλλων 

Τμημάτων του ΕΚΠΑ,  παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά για την έκτακτη 

προμήθεια χειρουργικών μασκών (cpv 33157100-6), εκτιμώμενου προϋπολογισμού 138.900 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 6%, όπως αυτή αποτυπώνεται ακολούθως: 

 

 

α/α 

Περιγραφή -

Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

Συσκευασία Ποσότητα 

Καθαρή 

αξία 

(πλέον 

ΦΠΑ) 

Συντελεστής 

ΦΠΑ 

Συνολικό 
κόστος 

1 

-Χειρουργικές 
μάσκες PLF.20 
 -3 στρωμάτων  
-με λάστιχο,  
-μίας χρήσης,  
-τύπου ΙΙ  
  

 

Των (από 

20-25) 

τεμαχίων 

 

231.500 0,60 € 6% 147.234,00 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

αα Περιγραφή απαίτησης 
Μεθοδολογία 

Ελέγχου 

Αποδεκτά 

όρια  
Απαίτηση 

1. 

Ορθογώνια μάσκα προσώπου, μίας 

χρήσης, από μη – υφαντό τεχνητό 

ύφασμα πολυπροπυλενίου, τριών 

στρώσεων, με παράλληλες πτυχώσεις 

στο όλο το πλάτος της. Με επιρρίνιο 

έλασμα και δύο λάστιχα στερέωσης, 

ένα σε κάθε πλευρά. Άοσμη, χωρίς 

λάτεξ, χωρίς ίνες υαλοβάμβακα.  

Φυλλάδιο  

ή 

δείγμα 

 

ΝΑΙ 

2 Ικανότητα Συγκράτησης Βακτηρίων  
ΕΛΟΤ-ΕΝ 

14683:2019+AC 

≥ 98% 
ΝΑΙ 

3 Διαφορική Πίεση  EN ISO 11737-1 < 40Pa/cm2   NAI 

4 Μικροβιακό φορτίο 
ΕΛΟΤ-ΕΝ 

14683:2019+AC 

≤ 30 CFU/g 
ΝΑΙ 

5 

Συσκευασία πλαστική, σταθερή 

αεροστεγώς κλεισμένη, τεμαχίων 

από 20 έως 25 

Φυλλάδιο 

ή 

δείγμα 

 

ΝΑΙ 

6 

Χρόνος παράδοσης εντός τριών (3) 

ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

  

ΝΑΙ 

7 
Έγκριση Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης άλλων 

κρατών. 

Αντίστοιχο 

πιστοποιητικό 

 
ΝΑΙ 

 

 

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.  

 

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 18/05/2020 και ώρα 13:00.  

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής.  



 

 

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.  

 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας. 

 

O ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει με την οικονομική προσφορά του να 

συνυποβάλει:  

1. Συμπληρωμένο τον Πίνακα των  απαιτούμενων Τεχνικών Προδιαγραφών 

2. 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.  

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 

4.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και  

5.  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΄ 55/11.03.2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 

4682/2020, (ΦΕΚ Α’ 76/03.04.2020). 

 
Αθήνα, 15-5-2020 

 
 

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 15-5-2020 Πρόσκλησής σας για την έκτακτη προμήθεια χειρουργικών 

μασκών  PLF.20 3 στρωμάτων με λάστιχο, μίας χρήσης, τύπου ΙΙ  (βλ. τεχνικές προδιαγραφές) 

σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020), για τις ανάγκες Τμημάτων του ΕΚΠΑ σας υποβάλλω οικονομική 

προσφορά για τα ακόλουθα:  

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α 
Περιγραφή -Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

Συσκευασία Ποσότητα  

Τιμή 
Μονάδος 

(πλέον 
ΦΠΑ) 

 

Συνολικό 
κόστος  
(πλέον 
ΦΠΑ) 

 
 
ΦΠΑ 
6% 

Συνολικό 
κόστος 

1 

-Χειρουργικές 
μάσκες PLF.20 
 -3 στρωμάτων  
-με λάστιχο,  
-μίας χρήσης,  
-τύπου ΙΙ  

 

Των (από 20 
έως 25 

συμπληρώνεται 
αναλόγως) 
τεμαχίων   

   

  

 
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) 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

αα Περιγραφή απαίτησης 
Μεθοδολογία 

Ελέγχου 

Αποδεκτά 

όρια  
Απαίτηση 

1. 

Ορθογώνια μάσκα προσώπου, μίας 

χρήσης, από μη – υφαντό τεχνητό 

ύφασμα πολυπροπυλενίου, τριών 

στρώσεων, με παράλληλες πτυχώσεις 

στο όλο το πλάτος της. Με επιρρίνιο 

έλασμα και δύο λάστιχα στερέωσης, 

ένα σε κάθε πλευρά. Άοσμη, χωρίς 

λάτεξ, χωρίς ίνες υαλοβάμβακα.  

Φυλλάδιο  

ή 

δείγμα 

 

ΝΑΙ 

2. Ικανότητα Συγκράτησης Βακτηρίων  
ΕΛΟΤ-ΕΝ 

14683:2019+AC 

≥ 98% 
ΝΑΙ 

3. Διαφορική Πίεση  EN ISO 11737-1 < 40Pa/cm2   NAI 

4. Μικροβιακό φορτίο 
ΕΛΟΤ-ΕΝ 

14683:2019+AC 

≤ 30 CFU/g 
ΝΑΙ 

5. 

Συσκευασία πλαστική, σταθερή 

αεροστεγώς κλεισμένη, τεμαχίων 

από 20 έως 25 

Φυλλάδιο 

ή 

δείγμα 

 

ΝΑΙ 

6. 
Έγκριση Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης άλλων 

κρατών. 

Αντίστοιχο 

πιστοποιητικό 

 
ΝΑΙ 

7. 

Χρόνος παράδοσης εντός τριών (3) 

ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

  

ΝΑΙ 

 

Αθήνα, …………….. 

 

 Ο Προσφέρων  

(Υπογραφή & Σφραγίδα) 

 


