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ΑΘΗΝΑ, 25/05/2022
ΠΡΟΣ:

1) CLIMASHOP Ι.Κ.Ε.
2) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ
3) ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αμοιβή εργασιών συντήρησης πύργων ψύξης, του
κτιρίου Α.Μ.Α..»
ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθμ.: 8045/22/41713-1 από 17/05/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης/ Τμήμα Τήρησης Μητρώου Δεσμεύσεων.

Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής η Υπηρεσία μας αναζητεί οικονομικές προσφορές για την αμοιβή
εργασιών ετήσιας συντήρησης δύο (2) Ψυκτών του δικτύου κλιματισμού, ενός (1) Υδρόψυκτου
Συμπυκνωτή και των δύο (2) Πύργων Ψύξης του κτιρίου Α.Μ.Α., εντός του χρηματικού ποσού των
Τεσσάρων χιλιάδων πενήντα ευρώ (4.050,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και των νόμιμων
προβλεπόμενων κρατήσεων.
Οι οικονομικές προσφορές θα γίνονται δεκτές μέσω e-mail (daatel@astynomia.gr) και ιδιοχείρως
(στην έδρα της υπηρεσίας μας), έως και τις 01/06/2022, ώρα 12:00 στην Διεύθυνση Αστυνομίας
Αθηνών στο Γραφείο Τεχνικών Υποθέσεων , αρμόδιος Υπαρ/κας ΦΡΑΝΣΙΖΗΣ Γεώργιος, τηλέφωνο
επικοινωνίας 210-6441123 και 210-6476609.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν
επικαιροποιημένα τα κάτωθι δικαιολογητικά και την υποβολή όλων αυτών κατά το χρονικό διάστημα
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και μέχρι την λήξη αυτής, για να διασφαλιστεί η ορθή
διεξαγωγή της.
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου για Γενική Χρήση. Η υποχρέωση αφορά :
α) τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) προσωπικών
εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών(Ι.Κ.Ε.)
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
γ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
2) Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου (ή για κάθε νόμιμη χρήση) και για
είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) για όσους φορείς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης είναι ασφαλισμένος και όσους φορείς κύριας ασφάλισης πληρώνει εισφορές
για τυχόν προσωπικό που απασχολεί.

3) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).
4) Με την ολοκλήρωση της εκτελεσθείσης εργασίας ή της παραλαβής της εν λόγω προμήθειας, ο
ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει να μας προσκομίσει:
α) IBAN λογαριασμού τραπέζης με βεβαίωση από την τράπεζα περί εγκυρότητας του λογαριασμού και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 μηχανογραφημένη βεβαιώνοντας το e-mail της εταιρίας.
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Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην
κείμενη νομοθεσία.
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας θα αντλείται αυτόματα από την Υπηρεσία μας μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με
το άρθρο 19 του Ν. 4704/2020.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Υπηρεσία μας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει της τιμής.
Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. συνολικά σε
ποσοστό : 5,70532 % επί της καθαρής αξίας της σύμβασης
Επιπλέον θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας, αφαιρουμένων των
προαναφερόμενων κρατήσεων.
Ο τρόπος πληρωμής γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος μέσω Δ.ΕΕΠ.Δ /Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.
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