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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση 
Τ.Κ. 

: 
: 

Λένορμαν 195 και Αμφιαράου 
104 42, Αθήνα 

Πληροφορίες : Γεωργόπουλος Δ. 

Τηλέφωνο : 2132129764  
Fax : 210-6470375 

e-mail : dimitrios.georgopoulos@aead.gr  
 

 
  Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ 
  ΑΔΑΜ: 

 
  Αθήνα, 07 Δεκεμβρίου 2020  
  Αριθ. Πρωτ.: οικ. 38122 

 
 

 
  

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιτοίχιων συσκευών 

ανέπαφης θερμομέτρησης (μετώπου) στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας και 

πρόληψης που λαμβάνει η  Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) κατά της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19». 

 
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια δώδεκα (12) 

επιτοίχιων συσκευών ανέπαφης θερμομέτρησης (μετώπου), σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές – πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α’ της παρούσας, στο πλαίσιο 

των μέτρων προστασίας και πρόληψης που λαμβάνει η  Ε.Α.Δ. κατά της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.  

CPV: 38412000-6  «Θερμόμετρα». 

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων δώδεκα 

ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.612,90€), πλέον Φ.Π.Α. ή στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ 

(2.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 

ΔΕΔΕΠ/2336/22070/30-11-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΥΩ46ΜΤΛ6-ΤΨΧ, ΑΔΑΜ: 20REQ007753914) 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της προσφυγής στην απευθείας ανάθεση,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή). 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, να αναθέσει μεγαλύτερη ποσότητα από την 

αρχικώς ζητούμενη, σε ποσοστό έως 30%, δυνάμει του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Σε 
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κάθε περίπτωση, η συνολική αξία της τελικής ποσότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει την 

συνολική εκτιμώμενη δαπάνη. 
  

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν έως τη Δευτέρα 14.12.2020 και ώρα 17:00 στο 

email: promitheies@aead.gr και θα περιλαμβάνουν απαραιτήτως τον πίνακα 

συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α’, δεόντως συμπληρωμένο, και την οικονομική 

προσφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ (Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς).  
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το προς προμήθεια είδος στην έδρα της 

αναθέτουσας αρχής, στο κτήριο που βρίσκεται επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου 

στην Αθήνα, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και σε κάθε περίπτωση εντός του έτους 

2020, στην καθοριζόμενη ποσότητα και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται (α) με κράτηση 0,07% επί του ποσού χωρίς ΦΠΑ (εφόσον 

υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00€) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ν. 4013 / 2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), επί της οποίας κράτησης 

επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ και (β) με 

κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Ν.4412/2016), επί 

της οποίας κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά 20% υπέρ 

ΟΓΑ.  

Στην καθαρή αξία επιβάλλονται οι νόμιμες κρατήσεις και γίνεται παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος 4% για πώληση σε εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α`/23.7.2013). Τέλος, ο φόρος προστιθέμενης 

αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας 

που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας –www.aead.gr/prokirixeis)  

 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Επιτοίχια συσκευή ανέπαφης θερμομέτρησης μετώπου 

 
α/α 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. ΝΑΙ  

2 Ποσότητα. 12  

3 
Οι προσφερόμενες επιτοίχιες συσκευές 
ανέπαφης θερμομέτρησης είναι καινούριες και 
αμεταχείριστες. 

ΝΑΙ  

4 Ψηφιακή οθόνη LED. ΝΑΙ  

5 
Οπτικός και ηχητικός συναγερμός πυρετού 
(θερμοκρασία ≥ 37,5οC). 

ΝΑΙ  

6 Ακρίβεια ± 0,2 βαθμού. ΝΑΙ  

7 Χρόνος απόκρισης 0,5 δευτερόλεπτα. ΝΑΙ  

8 Μπαταρία λιθίου. ΝΑΙ  

9 

Σύνδεση φόρτισης με καλώδιο usb. Το 
καλώδιο περιλαμβάνεται στη συσκευασία 
κάθε συσκευής. 

ΝΑΙ  

10 Ανέπαφη μέτρηση από απόσταση έως 10cm. ΝΑΙ  

11 
Στη συσκευασία κάθε επιτοίχιας συσκευής 
ανέπαφης θερμομέτρησης περιλαμβάνεται 
φύλλο οδηγιών για τη λειτουργία της. 

ΝΑΙ  

12 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (αρχομένης από 
την ημερομηνία οριστικής παραλαβή των 
υλικών) 

≥ 1 έτος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στοιχεία Προσφέροντα:  
Επωνυμία: ………………………………     Έδρα: ……………………………………………………………. 
Α.Φ.Μ.: ……………………………….. Δ.Ο.Υ.: …………………………….. Τηλέφωνο:………………………  
fax: ………………………… Email: …………………………….. 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% ΣΕ ΕΥΡΩ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α. 

Επιτοίχια συσκευή ανέπαφης θερμομέτρησης μετώπου, 
σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. πρωτ. οικ. 

38122/07-12-2020 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 
της αναθέτουσας αρχής. 

 

12 

  

1.612,90€ 

 
Συνολική προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. (Ολογράφως): ……………………………………………………………… 
 
Η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημέρες. 
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