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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ        

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ - ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ. Κ. – Πόλη:        151 80, Μαρούσι 

     Ιστοσελίδα:          www.epiteliki.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Μ. Δεβετζή 

                               Ε. Πουχτού 
                               Α. Μωυσίδου    
Τηλέφωνο: 210-3442866 
                                210-3443335 
 210-3443815 
e-mail: mdevetzi@minedu.gov.gr    
                                epouhtou@minedu.gov.gr 

 amoissidou@minedu.gov.gr            

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO 
 
 
 
                     Mαρούσι,      16-10-2020 

                     Αρ. Πρωτ.:  3811 

 
                               
   
 
                      
 

      
  

 

 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης που αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και συλλογικής υγιεινής για τους 

υπαλλήλους της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο 

του περιορισμού της διασποράς του COVID-19 στο χώρο εργασίας της ανωτέρω υπηρεσίας. 

 

ΣΧΕΤ. : η με αριθ. Πρωτ. 3789/15-10-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  
 

 

Αναφορικά με την ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών  με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και συλλογικής υγιεινής 
για τους υπαλλήλους της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο 
πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του COVID-19 στο χώρο εργασίας της ανωτέρω υπηρεσίας, διευκρινίζουμε το 
εξής : 

α) Στην παρ. 1 που αφορά στην περιγραφή του έργου του αναδόχου, και ειδικότερα στο σημείο περιγραφής 
των προδιαγραφών των 1.000 τεμ. Χειρουργικών μασκών, η λέξη «μεμονωμένα» συνδέεται με τον αριθμό των 
μασκών και όχι με οποιαδήποτε άλλη τεχνική προδιαγραφή.  

Ως  εκ τούτου και προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος παρερμηνειών των τεχνικών προδιαγραφών η εν 
λόγω λέξη να θεωρηθεί ως μη εγγεγραμμένη τόσο στο κείμενο της πρόσκλησης, όσο και στη αντίστοιχη παράγραφο 
του παραρτήματος αυτής.  

β) Αναφορικά με το αντιβακτηριδιακό σπρέι θα πρέπει κατά τη χρήση του να μην απαιτείται ξέβγαλμα με 
νερό. 

γ) Αναφορικά με τα γάντια μιας χρήσης αυτά θα πρέπει να είναι γάντια νιτριλίου.  
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Παράλληλα κρίνουμε αναγκαίο λόγω της παρεχόμενης διευκρίνισης να παραταθεί η προθεσμία υποβολής 
των προσφορών κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα  

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ πρωτ. 3789/15-10-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος. 

 Η παρούσα αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ Τομέα Παιδείας 

www.epiteliki.minedu.gov.gr. 

 

 

  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ 

   

   

  

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 
 

  

 
 
Συνημμένα: 
Παράρτημα Ι – Υπόδειγμα Προσφοράς 

 
 
  

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/


Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  
που αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και συλλογικής υγιεινής  

για τους υπαλλήλους της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Υποβάλλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά και δεσμευόμαστε ότι θα εκτελέσουμε το έργο σύμφωνα με 
τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ως άνω Πρόσκληση. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  

ΑΦΜ:  

ΔΟΥ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

ΑΡ. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (FAX):  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜEIOΥ (EMAIL):  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 24%) 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 24%) 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(ΜΕ Φ.Π.Α. 
24%) 

Χειρουργικές 
Μάσκες σε 
συσκευασίες των 
20 ή 50 τεμαχίων 

Όπως περιγράφεται 

στην πρόσκληση  1.000 τεμ.     

Συσκευασίες των 
500 ml 
αντισηπτικού 
διαλύματος τζελ 
για τα χέρια 

Όπως περιγράφεται 

στην πρόσκληση  
80 τεμ.    

Συσκευασίες 
αντιβακτηριδιακού 
καθαριστικού 

Όπως περιγράφεται 

στην πρόσκληση  
80 τεμ.    



Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  
που αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και συλλογικής υγιεινής  

για τους υπαλλήλους της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ  
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σπρέι των 500 ml 

Συσκευασίες 
έκαστη των 100 
τεμαχίων γαντιών 
μίας χρήσεως 
(μέγεθος Μ και  L) 

Όπως περιγράφεται 

στην πρόσκληση 4 
συσκευασίες  

   

Χαρτί κουζίνας 
Όπως περιγράφεται 

στην πρόσκληση 
65 τεμ.    

Αντιβακτηριακό 
υγροσάπουνο 
χεριών 
συσκευασίας των 
500 γρ.  

Όπως περιγράφεται 

στην πρόσκληση 
80 τεμ.    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς χωρίς 

ΦΠΑ (24%)   

Συνολικός ΦΠΑ (24%)  

Οικονομικής Προσφοράς 
 

 

Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς με 

ΦΠΑ (24%) 
 

 

 
 

Ημερομηνία:   …..-…….-2020 
 

                                                                                          Ο Προσφέρων 

 
 
 

(Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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