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EΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ABEΕ
ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί 
από τον τακτικό προϋπολογισμό και βαρύνει την 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2022.

ΤΌΠΟς  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι το συγκρότημα 
εργοστασίου Υμηττού (Σ.Ε.Υ), Ανδρέα Λεντάκη 2, 
Υμηττός 172 36

CPV 35113400-3 | Ρούχα προστασίας και ασφάλειας.
18830000-6 | Προστατευτικά υποδήματα.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Απευθείας Ανάθεση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 
των (18.920,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
24% και ποσού (23.460,80€) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α 24%.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  Δύο (2) μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Δύο (2) μήνες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 08/12/2022 και ώρα 14:00

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική μορφή σε τύπο αρχείου pdf.
Η κατάθεση της προσφοράς, στην οποία θα 
αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της πρόσκλησης 
και τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα γίνεται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: customsdpt@eas.gr 

Η εταιρεία Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σε 
ανάδοχο, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και 
σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω. 

ΕΞΕ 3077 - 25/11/2022

mailto:customsdpt@eas.gr
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1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 
(Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)

Ταχυδρομική διεύθυνση Ηλιουπόλεως 111

Πόλη Υμηττός - Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός 172 37

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL303

Αρμόδιος για πληροφορίες Αλέξανδρος Παπαδημητρίου

Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210 9799443

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο apapadimitriou@eas.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Τεχνικών 
Χαρακτηριστικών Νικήτας Μαστρομιχάλης

Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210 9799501

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο nmastromichalis@eas.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eas.gr

1.1. Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Ι.Δ. και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

1.2 Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Αμυντική Βιομηχανία.

1.3 Εφαρμοστέο δίκαιο 
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

1.4 Πρόσβαση Εγγράφων - Στοιχεία Επικοινωνίας 

Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη https://diavgeia.gov.gr/ , καθώς 
και στο site της εταιρείας μας https://www.eas.gr/.

Αρμόδιος επικοινωνίας είναι ο κ. Αλέξανδρος Παπαδημητρίου με τηλέφωνο επικοινωνίας 
+30 210 9799443.

Αρμόδιος για πληροφορίες τεχνικών χαρακτηριστικών είναι ο κ. Νικήτας Μαστρομιχάλης με 
τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210 9799501, +30 210 9799230.

mailto:apapadimitriou@eas.gr
http://www.eas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
https://www.eas.gr/
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2. Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Είδος Διαδικασίας

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4782/2021 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Χρηματοδότηση 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η αναθέτουσα αρχή. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

3. Περιγραφή του Αντικειμένου – Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την κάλυψη 
αναγκών της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τα μέσα αυτά χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες:

Ομάδα Α’: Είδη ρουχισμού
Ομάδα Β’: Είδη υπόδησης

Αναλυτική περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.

Αναλυτική περιγραφή της προϋπολογιστικής αξίας ανά είδος δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο ή για μέρους των ζητούμενων ειδών είτε της 
ομάδας Α΄ (είδη ρουχισμού) είτε της ομάδας Β΄ (είδη υπόδησης).

Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV),

35113400-3 | Ρούχα προστασίας και ασφαλείας.

18830000-6 | Προστατευτικά υποδήματα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, ανά είδος.

Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Τόπος Παροχής της προμήθειας είναι το Συγκρότημα Εργοστασίων Υμηττού (Ανδρέα Λεντάκη 2, 
Υμηττός 172 36).
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4. Θεσμικό Πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, με τον ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»,

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15

 τον ν. 2121/1993 “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
(ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993).

 τον ν.4624/2019 “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
και άλλες.

 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” ( Α΄ 145 )

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 των υπ’ αριθμ. 20092762, 20092818 και 20092861 εγκεκριμένων αιτήσεων δαπάνης.





                                                                                                                                         

Ηλιουπόλεως 111
172 37 -  Υμηττός
Αθήνα                        

Τηλ:   210 9799 000
Fax:   210 9799 162
Ε-mail: info@eas.gr
URL:     www.eas.gr

Γ.Ε.ΜΗ.:  131982201000
ΑΦΜ:       997180750
ΔΟΥ:       ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 Σελίδα 5 από 20

5. Δικαίωμα Συμμετοχής

Στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μπορούν να συμμετέχουν οικονομικοί φορείς, οι 
οποίοι δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

6. Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου Αναδόχου - Απαιτήσεις κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας

Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου Αναδόχου 
Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία.
Απαιτήσεις κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα παρέχει την προμήθεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και 
στην παρούσα Πρόσκληση.

7. Κριτήριο ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς βάσει τιμής. Ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει προσφορά για μερικά από τα είδη. 
Προσφορές για το σύνολο ή μέρος των ειδών που ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη του 
συνόλου των ειδών ή ανά είδος αυτών (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)  δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει κριθεί αποδεκτή η τεχνική προσφορά (άρθρο 8). 

Σε περίπτωση ίσου μειοδοτικού τιμήματος, θα προκριθεί η προσφορά του αναδόχου με τον 
μικρότερο προτεινόμενο χρόνο εκτέλεσης της προμήθειας.

8. Κατάρτιση – Περιεχόμενο  Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Παρούσα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8.1 Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς:
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

• Οικονομική Προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α 
και με Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ.1 & Γ.2 της 
παρούσας.

• Τεχνική Προσφορά, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, περιγράφοντας ακριβώς πως οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

Περιλαμβάνει ιδίως τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, (prospectus του 
κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου, με τα οποία επαληθεύονται τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις προσφορές, πιστοποιητικά ΕΛΟΤ ή 
ισοδύναμα κλπ.), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων 
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
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Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες, μαζί με την Τεχνική Προσφορά απαιτείται να 
επισυνάπτουν, για τα είδη τα οποία συμμετέχουν:

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή 
του προϊόντος,

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, το οποίο θα έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο 
εργαστήριο – φορέα δοκιμών ελέγχου χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς 
εκτός αν το προϊόν εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες Οδηγίες. 
Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν ή σειρά προϊόντων που 
ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. 
Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται με οποιοδήποτε τρόπο 
το προϊόν για το οποίο έχει εκδοθεί.

Σε περίπτωση που τα ζητούμενα εξαιρούνται αυτό θα επιβεβαιώνεται από τα αντίστοιχα 
κατάλληλα έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουν οι διαγωνιζόμενοι.

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες επικαλεστούν παρόμοιες προδιαγραφές θα πρέπει να 
αποδείξουν προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα ότι αυτές καλύπτουν τα οριζόμενα. Σε 
κάθε περίπτωση επίκλησης παρόμοιων με τις ζητούμενες προδιαγραφές οι συμμετέχοντες 
στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, βεβαιώσεις και ότι άλλο 
θα είναι χρήσιμο προκειμένου να βεβαιώνεται η αντιστοιχία των προτεινόμενων 
προδιαγραφών με τις αναφερόμενες στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

• Η προσφορά συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού από δείγματα των προσφερόμενων 
ειδών. Τα δείγματα θα πρέπει να φέρουν κωδικούς ώστε να είναι αναγνωρίσιμα βάσει της 
τεχνικής προσφοράς και θα επιστρέφονται μετά την κατακύρωση της προμήθειας στον 
ανάδοχο.

• Οι προσφέροντες, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσουν τα δείγματα των 
προσφερόμενων ειδών έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην 
έδρα της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε, ήτοι στην οδό Ηλιουπόλεως 111, Υμηττός 
Αττικής, ΤΚ: 172 37, στο γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας 1ος όροφος.

• Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης 
ρητά και ανεπιφύλακτα.

• Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι οι οικονομικοί φορείς  είναι εγγεγραμμένοι 
στο οικείο για το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους (νομικά πρόσωπα) ή για το 
επάγγελμά τους (φυσικά πρόσωπα) Επιμελητήριο ή επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής (στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του),
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• Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής (στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του),

• Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι «δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης».

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου (γίνεται αποδεκτή 
εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών) ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του Αναδόχου λόγοι αποκλεισμού κατά 
το άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και ότι ο Ανάδοχος θα καταθέσει το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου αμελλητί μόλις εκδοθεί.

Στην περίπτωση προσκόμισης Ποινικών Μητρώων από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
προσκομίζονται ποινικά μητρώα των διαχειριστών, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.), του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και 
στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Πιστοποιητικό από το κατά τόπον αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του αναδόχου ότι 
ο προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή να τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε ειδικές 
διατάξεις νόμου.

Ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το κατά τόπον αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του αναδόχου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση 
ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, άλλως μέχρι την έκδοση του Υπεύθυνη 
Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι ο ανάδοχος δεν τελεί σε καμία από τις 
ανωτέρω περιπτώσεις.

Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης 
λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος. Για την απόδειξη της 
νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του καθώς και σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα). Από 
τα ανωτέρω απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 
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Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύεται από το καταστατικό του (για νομικό πρόσωπο) ή από την 
έναρξη επιτηδεύματος (για φυσικό πρόσωπο) ή από τους ΚΑΔ του, η ικανότητα του αναδόχου 
να χορηγήσει στην Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. την συγκεκριμένη προμήθεια. Τα φυσικά πρόσωπα, θα 
υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του.

● Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπο του

Αν δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα παραπάνω αναφερόμενα ή όπου το 
έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, το 
έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό δύναται να αντικατασταθεί από Ένορκη Βεβαίωση του προσωρινού 
Αναδόχου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου. Οι ένορκες βεβαιώσεις 
γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά εμπρόθεσμα, ο υποψήφιος δύναται να 
υποβάλλει εντός της προθεσμίας αυτής αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 
οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών. Η Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. στην περίπτωση αυτή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Η μη προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων, ή η κατόπιν προσκόμισής τους απόδειξη ότι 
εμπίπτουν σε έναν από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν.4412/2016, αποτελούν 
λόγους αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου.

Όλες οι Υ.Δ. εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: www.gov.gr.

9. Χρόνος Ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα πέντε (5) 
μηνών από την επόμενη της καταληπτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

10. Συμβατικό Τίμημα – Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή του αναδόχου για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου δεν θα υπερβαίνει το ποσό 
των δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (18.920,00€) μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  
και το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(23.460,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογιστική δαπάνη του συνόλου ή ανά είδος των προς 
προμήθεια ειδών απορρίπτονται.

http://www.gov.gr/
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Η πληρωμή του ανάδοχου θα  πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από 
την έκδοση και προσκόμιση του τιμολογίου, εφόσον προηγηθεί η βεβαίωση της ορθής 
παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου ποιοτικά αλλά και ποσοτικά από τη Γενική 
Διεύθυνση Αμυντικού Τομέα και υπό τον όρο προσκόμισης των δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,1 % υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), σύμφωνα 
με το άρθρο 350 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 7 του 
Ν.4912/2022, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. 

β) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οποιοδήποτε άλλη κράτηση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Το συνολικό τίμημα θα είναι σταθερό και δεν μπορεί να αυξηθεί ή να αναπροσαρμοστεί για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθ’ όσο ο ανάδοχος έλαβε υπόψη της όλους τους παράγοντες που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν το κόστος του, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων 
δαπανών που αυτή συνεπάγεται. 

Σε κάθε δε περίπτωση ο ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να 
αξιώσει αύξηση ή αναπροσαρμογή του τιμήματος αυτού ή τη λύση της σύμβασης καθ’ όσον 
αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα τον κίνδυνο της αύξησης του κόστους του.

11. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση της σύμβασης υποχρεούται : 

Ο ίδιος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη εμπρόθεσμα, τηρώντας τις 
απαιτούμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Να προβαίνει έγκαιρα και νόμιμα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση 
Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας. Να καταβάλλει τις εισφορές όλων των 
ασφαλιστικών ταμείων κύριας ή επικουρικής ασφάλισης που αφορούν το προσωπικό του, καθώς 
επίσης όλες τις εργατικές επιβαρύνσεις και γενικά κάθε δαπάνη που αφορά στο προσωπικό του 
και απορρέει από τη σχέση του προσωπικού του έναντι αυτού με την ιδιότητά του ως εργοδότη. 

Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των Νόμων, Διατάξεων καθώς και της 
εργατικής Νομοθεσίας (ωράριο, υπερωρίες, εργασία κατά την Κυριακή κ.λπ) και των διατάξεων 
που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού του. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την 
παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα 
εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Πρόσκληση και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι 
δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ  όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
παρούσας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψή 
οποιασδήποτε φύσης πληροφοριών οι οποίες αφορούν ιδίως στις εγκαταστάσεις, την οικονομική 
δραστηριότητα και οργάνωση χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. 

12. Παραλαβή Παρεχόμενης Προμήθειας

Η παραλαβή της προμήθειας θα λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 
4412/2016, από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικού Τομέα.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος. 

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται συγκριτικά με βάση των τεχνικά αποδεκτών δειγμάτων που είχαν 
κατατεθεί στο στάδιο των προσφορών και συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής είτε 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού 
ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής μπορεί:

Α) να παραλάβει το υλικό,
Β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης,
Γ) να απορρίψει το υλικό.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της παραδοτέας ποσότητας, 
επιβάλλεται αντικατάσταση της απορριφθείσας ποσότητας με άλλη ισόποση με δαπάνη 
του αναδόχου  άμεσα και όχι αργότερα των δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωσή 
του.

13. Διάρκεια Σύμβασης

Η Διάρκεια και ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την 
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο. 





                                                                                                                                         

Ηλιουπόλεως 111
172 37 -  Υμηττός
Αθήνα                        

Τηλ:   210 9799 000
Fax:   210 9799 162
Ε-mail: info@eas.gr
URL:     www.eas.gr

Γ.Ε.ΜΗ.:  131982201000
ΑΦΜ:       997180750
ΔΟΥ:       ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 Σελίδα 11 από 20

14. Τρόπος και Τόπος κατάθεσης  προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής προσφορών : 08/12/2022 και ώρα 14:00.
      Οι προσφορές αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σε τύπο αρχείου pdf. 

       Η κατάθεση της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της 
πρόσκλησης και τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
customsdpt@eas.gr.     

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΣ ΑΒΕΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος 

mailto:customsdpt@eas.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την κάλυψη 
αναγκών της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τα μέσα αυτά χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες:

Ομάδα Α’: Είδη ρουχισμού

Ομάδα Β’: Είδη υπόδησης

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο ή για μέρους των ζητούμενων ειδών είτε της 
ομάδας Α’ (είδη ρουχισμού) είτε της ομάδας Β’ (είδη υπόδησης).

Τόπος Παροχής της προμήθειας είναι το Συγκρότημα Εργοστασίων Υμηττού (Ανδρέα Λεντάκη 2, 
Υμηττός 172 36).

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 ΣΑΚΑΚΙΑ 130

ΤΥΠΟΣ: UNISEX

Ποιότητα: EN1149-100% βαμβάκι, βάρος ύφανσης > 220 gr/m2

Χρώμα: μπλε σκούρο

Ελάχιστο μήκος 75-80 εκατ.

Κλείσιμο μέχρι τον γιακά με κουμπιά

Μανσέτα με κουμπί

Ρυθμιζόμενη μέση

Δυο (2) τσέπες στο στήθος με αυτοπρόσφυση

Δυο πλαϊνές βαθιές τσέπες

Ενισχυμένη ραφή

Λογότυπο των ΕΑΣ μπροστά στα αριστερά του στήθους (ραμμένο 
ή τυπωμένο)
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2 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 145

ΤΥΠΟΣ: UNISEX

Ποιότητα: EN1149-100% βαμβάκι, βάρος ύφανσης > 260 gr/m2

Χρώμα: μπλε σκούρο

Ενισχυμένη ραφή (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΡΙΠΛΗ) σε καβάλο και 
εσωτερικά των ποδιών

Κούμπωμα: με φερμουάρ και κουμπί

Τσέπες: δυο (2) βαθιές κλασσικές μπροστά και (2) πίσω, (με 
αυτοπρόσφυση) 

Μια (1) πλαϊνή με καπάκι, και μια (1) στενή για μέτρο

Λάστιχο στη μέση και θηλιές για ζώνη

3 ΜΠΟΥΦΑΝ 
(ΤΖΑΚΕΤ)

122

ΤΥΠΟΣ: UNISEX

Ποιότητα: EN1149-100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, βάρος 
ύφανσης > 180 gr/m2

Χρώμα: μπλε σκούρο

Ελάχιστο μήκος 90 εκατ.

Κλείσιμο μέχρι τον γιακά με ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Μανσέτες ρυθμιζόμενες

Ρυθμιζόμενη μέση

Δύο (2) τσέπες στο στήθος με αυτοπρόσφυση

Δύο (2) πλαϊνές βαθιές τσέπες

Ενισχυμένη ραφή

Επένδυση εσωτερική, βαμβακερή 100%

Λογότυπο των ΕΑΣ μπροστά στα αριστερά του στήθους (ραμμένο 
ή τυπωμένο)
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4 ΣΑΚΑΚΙΑ 
ΟΞΥΜΑΧΑ

3

ΤΥΠΟΣ: UNISEX

Ποιότητα: EN13034:2005-6 80% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, 20% 
ΒΑΜΒΑΚΙ 

βάρος ύφανσης 245 gr/m2

Χρώμα: μπλε 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ: 76-80 EKAT.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΓΙΑΚΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ Η 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗ

ΔΥΟ (2) ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) 
ΠΛΑΙΝΕΣ

ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ 
ΣΤΗΘΟΣ (ΡΑΜΜΕΝΟΣ Η ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΣ)

5 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 
ΟΞΥΜΑΧΑ

          4

ΤΥΠΟΣ: UNISEX

Ποιότητα: EN13034:2005-6 80% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, 20% 
ΒΑΜΒΑΚΙ 

βάρος ύφανσης 245 gr/m2

Χρώμα: μπλε 

Ραφή ισχυρή σε καβάλο και εσωτερικά των ποδιών

Κούμπωμα: με φερμουάρ και κουμπί

ΤΣΕΠΕΣ: Δυο (2) πλαϊνές και δυο (2) πίσω με καπάκι και 
αυτοπρόσφυση

Λάστιχο και θηλιές ζώνης στη μέση
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6

ΣΑΚΑΚΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓ
ΚΟΛΛΛΗΤΩΝ

3

ΤΥΠΟΣ: UNISEX

Ποιότητα: EN ISO 11612 & 11611, 

100% ΒΑΜΒΑΚΙ 

Βάρος >330 gr/m2

Χρώμα: μπλε 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ: 76-80 EKAT

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΙΑΚΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ Η 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗ

ΔΥΟ (2) ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) 
ΠΛΑΙΝΕΣ.

ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ 
ΣΤΗΘΟΣ (ΡΑΜΜΕΝΟΣ Η ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΣ)

7 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓ
ΚΟΛΛΗΤΩΝ

3

ΤΥΠΟΣ: UNISEX

Ποιότητα: EN ISO 11612 & 11611, 

100% ΒΑΜΒΑΚΙ 

Βάρος >330 gr/m2

Χρώμα: μπλε 

Ραφή ισχυρή σε καβάλο και εσωτερικά των ποδιών

Κούμπωμα: με φερμουάρ και κουμπί

ΤΣΕΠΕΣ: Δυο (2) πλαϊνές και δυο (2) πίσω με καπάκι και 
αυτοπρόσφυση

Λάστιχο και θηλιές ζώνης στη μέση.
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ΟΜΑΔΑ Β΄- ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΖΕΥΓΑΡΙΑ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1 S3 MΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 69 ΕΝ ISO

20345:2011

Για εργασίες εξωτερικών – 
εσωτερικών χώρων, δερμάτινο 
σόλα αντιολισθητική εξωτερικά 
διπλής πυκνότητας, αντιστατική, 
PU/καουτσούκ, ισχυρό έλασμα 
δαχτύλων

1.1                    S3

  ΣΚΑΡΠΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1 ΕΝ

ISO 20345:2011

Για εργασίες εξωτερικών – 
εσωτερικών χώρων, δερμάτινο 
σόλα αντιολισθητική εξωτερικά 
διπλής πυκνότητας, αντιστατική, 
PU/καουτσούκ, ισχυρό έλασμα 
δαχτύλων

2 S1

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

36 EN 

ISO 20345:2011

Για συνθήκες εργασίας 
εξωτερικών – εσωτερικών χώρων, 
δερμάτινο εξωτερική διπλή σόλα 
αντιολισθητική 
πυκνότητας,PU/καουτσούκ, 
Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων και 
αντιστατική

2.1 S1 ΣΚΑΡΠΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20 EN 

ISO 20345:2011

Για συνθήκες εργασίας 
εξωτερικών – εσωτερικών χώρων, 
δερμάτινο εξωτερικά διπλής 
πυκνότητας PU/καουτσούκ,  και 
σόλα αντιολισθητική, αντιστατική
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3 ΜΠΟΤΑΚΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

4 ΕΝ 61340-4-3:2002

 

Αντοχή 1Ωχ105 < 1Ωχ108

Πάτωμα υποδημάτων ΕΝ61340

Για πρωτογενή γείωση ΕSD

4 ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

4 ΕΝ 13832-2:2006 Αντοχή στα οξέα

5 ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝ ISO 20345:2011 Αντοχή στα θερμικά φορτία έως 
300 C 

Για εργασίες εξωτερικών- 
εσωτερικών χώρων, δερμάτινο 
σόλα αντιολισθητική εξωτερικά 
διπλής πυκνότητας, αντιστατική, 
PU/ καουτσούκ, ισχυρό έλασμα 
δαχτύλων

6 ΜΠΟΤΕΣ (ΓΑΛΟΤΣΕΣ) 8 Μπότα ασφαλείας 
S5,CI,FO

Ποιότητα: 
EN20345:2011

Ευέλικτη, μακράς διάρκειας από 
υλικό PVC,

Κάλυμμα δακτύλων χαλύβδινο και 
ενδιάμεση σόλα.

Αντιστατική και αντιολισθητική

Χρώμα: μαύρο, πράσινο, γκρι

Η δομή της μπότας θα πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε, να κυκλοφορεί ο 
αέρας και να κρατά σε σταθερές 
θερμοκρασίες τα πόδια με 
προστασία από εφίδρωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

 ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΣΑΚΑΚΙΑ 40,00 €

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 20,00 €
ΜΠΟΥΦΑΝ (ΤΖΑΚΕΤ) 50,00 €
ΣΑΚΑΚΙΑ ΟΞΥΜΑΧΑ 40,00 €

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΟΞΥΜΑΧΑ 20,00 €
ΣΑΚΑΚΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
40,00 €

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

20,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 14.580,00€
            ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30,00 €
S3 ΣΚΑΡΠΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30,00 €
S1 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30,00 €
S1 ΣΚΑΡΠΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30,00 €

ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 30,00 €
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ
30,00 €

ΜΠΟΤΕΣ (ΓΑΛΟΤΣΕΣ) 30,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 4.340,00€

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.920,00 €





                                                                                                                                         

Ηλιουπόλεως 111
172 37 -  Υμηττός
Αθήνα                        

Τηλ:   210 9799 000
Fax:   210 9799 162
Ε-mail: info@eas.gr
URL:     www.eas.gr

Γ.Ε.ΜΗ.:  131982201000
ΑΦΜ:       997180750
ΔΟΥ:       ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 Σελίδα 19 από 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι / ες,

Με την παρούσα οικονομική προσφορά αποτυπώνονται οι οικονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες θα παρασχεθεί η προμήθεια, η οποία αφορά την υλοποίηση της σύμβασης με την  Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. 
βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. Πρωτ. ……………………………………... και 
με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» για την κάλυψη αναγκών της ΕΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε.

Η αμοιβή για την παρεχόμενη προμήθεια αναλύεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

     Α/Α Περιγραφή        ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)  ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΗ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ  ΦΠΑ 24% (€)

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΗ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%

1 ΣΑΚΑΚΙΑ 130 …       …     

2 Π   ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 145

3 ΜΠΟΥΦΑΝ 
(ΤΖΑΚΕΤ) 122

4 ΣΑΚΑΚΙΑ 
ΟΞΥΜΑΧΑ 3

5 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 
ΟΞΥΜΑΧΑ 4

6
ΣΑΚΑΚΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚ
ΟΛΛΗΤΩΝ

3

7
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚ
ΟΛΛΗΤΩΝ

3

Γγ  Συνολική Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% (€) .
Σ    Συνολική Αξία Φ.Π.Α 24% (€) …          
Γγ  Συνολική Τιμή συμπ/νου Φ.Π.Α (24) (€)

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση για την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου στο τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η παρούσα προσφορά ισχύει για ……….. από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
της.

 [Τόπος], [Ημερομηνία]

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     Ο προσφέρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι / ες,

Με την παρούσα οικονομική προσφορά αποτυπώνονται οι οικονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες θα παρασχεθεί η προμήθεια, η οποία αφορά την υλοποίηση της σύμβασης με την  Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. 
βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. Πρωτ. ……………………………………... και 
με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» για την κάλυψη αναγκών της ΕΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε.

Η αμοιβή για την παρεχόμενη προμήθεια αναλύεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΖΕΥΓΑΡΙΑ)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ  
ΦΠΑ 24% (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΗ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ            
ΦΠΑ 24%

1 S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 69

2 S3 ΣΚΑΡΠΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1

3 S1 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 36

4 S1 ΣΚΑΡΠΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20

5 ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4

6 ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

4

7 ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΠΟΤΕΣ (ΓΑΛΟΤΣΕΣ) 8
Συνολική Τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% (€)
Συνολική Αξία Φ.Π.Α 24% (€)
Συνολική Τιμή συμπ/νου Φ.Π.Α (24) (€)

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση για την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου στο τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η παρούσα προσφορά ισχύει για ……….. από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
της.

 [Τόπος], [Ημερομηνία]

Ο προσφέρων                                                                              
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