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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ (*)
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αριθμός Πρωτοκόλλου :

2022-Δ-5611/25-05-22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-/ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Κλειστή πρόσκληση από 2.500,00 έως 30.000,00 ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ)
Σε συνέχεια του αιτήματος διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης για την προμήθεια "Προμήθεια Ειδών / Παροχή Υπηρεσιών" του Επιστημονικά Υπευθύνου, με αρ.πρωτ. 2022Γ-2341/25-05-22, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο "ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ" και με κωδικό αριθμό "12022", και σύμφωνα με
τον Ν.4485/2017 αρθρ.66 και τον Ν.4412/2016 αρθρ.118 και 120 παρ.3 περ.α' , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με
αρ.πρωτ. 5506-20/05/2022 και ΑΔΑ 6ΥΡΚ4691ΒΣ-6Χ3 και ΑΔΑΜ 22REQ010599818, στα πλαίσια της έρευνας αγοράς, καλεί τους κάτωθι οικονομικούς φορείς :
1) εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία PROLINK Ε.Π.Ε., ΑΦΜ 095455796, email επικοινωνίας prolinkc@otenet.gr, στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να μας ενημερώσουν για τη διαθεσιμότητα και τις τιμές, με εκτιμώμενη αξία η οποία ανέρχεται σε
συνολική δαπάνη τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ(ολογράφως), ευρώ (3472 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
AA

1

CPV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Π/Υ

79631000-6 6103 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(όπου είναι
εφικτό ανά
είδος/υπηρεσία
)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠ/ΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (Μισθοδοσίες που απαιτούνται
(καθώς και τα Αναδρομικά) δι΄ενός τεχνικού, που θα
επισκέπτεται τα γραφεία του ΕΛΚΕ όποτε αυτό
απαιτείται κατά την διάρκεια εκάστου μηνός, ώστε να
ευοδωθεί το έργο της έκδοσης των Μισθοδοσιών ΙΔΟΧ
, Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και τυχόν άλλων
κατηγοριών συνεργατών του ΕΛΚΕ, της έκδοσης ΑΠΔ
καθώς και των απαιτούμενων καταστάσεων)

1.00

3,472.00

Σύνολο

1.00

3,472.00

Τεχνικές Προδιαγραφές
"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Μισθοδοσίες που απαιτούνται (καθώς και τα Αναδρομικά) δι΄ενός τεχνικού, που θα επισκέπτεται τα γραφεία του ΕΛΚΕ όποτε αυτό απαιτείται κατά την διάρκεια εκάστου
μηνός, ώστε να ευοδωθεί το έργο της έκδοσης των Μισθοδοσιών ΙΔΟΧ , Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και τυχόν άλλων κατηγοριών συνεργατών του ΕΛΚΕ, της έκδοσης
ΑΠΔ καθώς και των απαιτούμενων καταστάσεων."
-Το κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά
"Επιλογή βάσει χαμηλ.τιμής/αξιολόγησης ποιοτ.κριτ."
Χρόνος ισχύος προσφοράς: 30 από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
Χρόνος παράδοσης : έως 210 ημέρες (εκτός της περίπτωσης ειδικής συμφωνίας των μερών). Η παράδοση "Προμήθεια Ειδών / Παροχή Υπηρεσιών" θα πραγματοποιηθεί
τμηματικά έως
Κατάθεση προσφορών :
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : ως ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζονται οι πέντε (5) ημέρες και ώρα 12:00
Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται έντυπα υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς ή ηλεκτρονικά στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις : email ΕΛΚΕ promitheies_elkehp@hua.gr με κοινοποίηση και στο email
elkexp@hua.gr.
Εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.
Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μαζί με την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου για την απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία (Τα
νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου των νόμιμων εκπροσώπων τους -αναλόγως με την νομική μορφή των όπως για τους
Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον Πρόεδρο, Δ/νων Σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση
νομικού προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους τους),
Σελίδα
1 από
2
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση,
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γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση,
δ) νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτει το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα τον οικονομικό φορέα κατά την
ημερομηνία υποβολή προσφορών (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.).
Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα μαζί με την σχετική σύμβαση (εφόσον απαιτείται)
Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Μάθησης
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Καθηγητής Χρίστος Ν. Χαλκιάς

Αθήνα -----/-----/---------
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