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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16.11.2015   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Ε.Τ.Α.Α. 

Αρ. Πρωτ.  387729 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

(Αφορά διόρθωση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 387299/13-11-

2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Ε.Τ.Α.Α. ως προς την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών και διεξαγωγής της διαδικασίας 

αξιολόγησης)   

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

             

 

  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Μάρνη 22,   

                                     104 33 – ΑΘΗΝΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:      Ε. Κατσαριώτη 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :           210 52 17 327 

FAX :                           210 52 17 315 

 

                          

                        

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην προµήθεια και 

τοποθέτηση : α) film αµµοβολής υαλοπινάκων και αντηλιακών µεµβρανών & β)  περσίδων αλουµινίου σκίασης 

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π.Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης µέχρι του ποσού των 6.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

 

 Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – 

Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58/Α/3-4-2008) 

µε έδρα την οδό Μάρνη 22 Αθήνα, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την 

υποβολή προσφοράς, για την προµήθεια και τοποθέτηση:  

α) film αµµοβολής υαλοπινάκων και αντηλιακών µεµβρανών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
µέχρι του ποσού των 4.200€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

& 
β) προµήθεια περσίδων αλουµινίου σκίασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης µέχρι του ποσού 
των 2.200€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 

 για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα, 

ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε του Ε.Τ.Α.Α. µε τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης και µε τη σύναψη σύµβασης. 

 

Κριτήριο για την επιλογή του προµηθευτή που θα αναλάβει το συγκεκριµένο έργο 

και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους και την 

περιγραφή των ζητούµενων υπηρεσιών του συνηµµένου Παραρτήµατος (το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης), είναι η χαµηλότερη τιµή.  

Στους διαγωνιζόµενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 

των ειδών  των τµηµάτων (α) & (β) ή για το  σύνολο των ειδών  ενός εκ των τµηµάτων (α) ή  

(β). 

             

 Οι οικονοµικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση 

του προσφέροντος, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την προµήθεια και 

τοποθέτηση film αµµοβολής υαλοπινάκων και αντηλιακών µεµβρανών, καθώς και 

περσίδων αλουµινίου σκίασης για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού 

Π.Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα». 
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  Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο στα 

Γραφεία των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2
ος

 όροφος 

τµήµα Πρωτοκόλλου, µέχρι την Παρασκευή   27.11.2015 και ώρα 10:00 π.µ. (υπόψη του 

Τµήµατος Προµηθειών).  

 

Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία, και ο 

Φ.Π.Α. για κάθε είδος   προσφερόµενο των τµηµάτων (α) ή/& (β).  Η τιµή προσφοράς δεν 

υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει 

δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Στην 

προσφερθείσα τιµή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς &  τοποθέτησης στους 

χώρους  του κτηρίου.   

  

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί ο 

φάκελος, αλλά να παραδοθεί κλειστός στο Τµήµα Προµηθειών». 

 

Προσφορές που υποβάλλονται µετά την  10η ώρα  της 27
ης

.11. 2015 δεν θα 

λαµβάνονται υπόψη. 

  

     Συγκεκριµένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής: 

 

Α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νοµικά Πρόσωπα κατά 

περίπτωση (όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωµένο 

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, 

ΕΕ κλπ) και επικυρωµένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλµατος για φυσικά 

πρόσωπα. 

Β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα αναφέρονται: 

� τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

� ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

� ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση 

εργασιών µε το ∆ηµόσιο ή/και τα Ν.Π.∆.∆. λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών 

του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία. 

� ότι ο  προσφέρων διαθέτει εµπειρία σε ανάλογης φύσης υπηρεσίες. 

.  

Γ) Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 

 

 Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια την Παρασκευή   

27.11.2015  και ώρα 10:30 στο Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1
ο
 όροφο, όπου 

µπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόµενος το επιθυµεί.  

 

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν: 

1) η υπ’ αρ. 477/16-09-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθµ. Πρωτ. 

62601/18.09.2015 & Α∆Α:77E7ΟΡΕ1-Ι5Υ) ποσού 4.200 € σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων  του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

Ε.∆.Ε.  στον ΚΑΕ: 1899.000 οικον. έτους 2015: προµήθεια film αµµοβολής 

τζαµιών και αντηλιακών µεµβρανών για το κτήριο Π. Π. Γερµανού 3-5  υπηρ. 

62428/16.09.2015 

2) η υπ. αρ. 441/19.08.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθµ. Πρωτ. 

57632/20.08.2015 & Α∆Α:7ΝΞΚΟΡΕ1-Υ5Λ) ποσού 2.200 € σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων  του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

Ε.∆.Ε.  στον ΚΑΕ: 1899.000 οικον. έτους 2015 «προµήθεια οριζόντιων περσίδων 
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για το κτήριο επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5, υπ. 57562/19.08.2015. 

 

Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 

• Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & 

κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 

N.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 N. 4146/2013 (Α.90)).  

• Τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της 

κράτησης 0,10%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

• Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών & 8% στην παροχή υπηρεσιών 

στην καθαρή αξία του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της προς 

υπογραφή  σύµβασης µε τον Ανάδοχο. 

 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς 
επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα 

αποτελέσουν στοιχεία της σύµβασης και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκ 

παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτήν. 

 

 Πληροφορίες σχετικά µε το συγκεκριµένο έργο παρέχονται από τους Τοµείς 

Μηχανικών & Ε.∆.Ε. –∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών τηλ. 210 3740424/429 κ.κ. Ι. 

∆ραγούτα, & Α. Χήνου, τις εργάσιµες µέρες και ώρες.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Προκειµένου οι προσφέροντες να διαµορφώσουν σαφή αντίληψη του αντικειµένου,  για το 

οποίο καλούνται να δώσουν προσφορά, πρέπει  να επισκεφτούν τους χώρους του κτηρίου , 

επί της οδού  Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα, κατόπιν συνεννόησης, µε τα αρµόδια άτοµα 

των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. που αναφέρονται ανωτέρω.  

 

Αντικείµενο της σύµβασης θα είναι: 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

 Προµήθεια και τοποθέτηση στο κτήριο επί της οδού  Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα, 

ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών  & Ε∆Ε: 

 

Είδος 
Ποσότητα 

(Τετραγωνικά µέτρα) 

Film αµµοβολής σε 

υαλοπίνακες 

 

62 

Αντηλιακές  µεµβράνες 
 

39 

 

Αναλυτικώς: 

• 62m
2
 φίλµ αµµοβολής στα διαχωριστικά υαλοστάσια των εργασιακών  χώρων µε 

τους διαδρόµους. Θα τοποθετηθούν στην ποδιά των υαλοστασίων (κάτω φάτνωµα) 

και σε µία φάσα πλάτος 37 έως 42 cm πάνω από την πρώτη οριζόντια τραβέρσα 

αλουµινίου.  Η επιλογή του κατάλληλου υλικού θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

• 39 m
2
 αντηλιακής µεµβράνης που θα τοποθετηθεί εξωτερικά στο γυάλινα 

φατνώµατα του αίθριου που καλύπτει την οροφή του ισογείου χώρου της ∆/νσης 

Εισφορών.  

 

Το υλικό θα είναι άριστης ποιότητας και θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 6 ετών.  

 

Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών  και της ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης 

αυτών,  θα γίνει εντός 7 εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.  
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ΤΜΗΜΑ Β 

 
Προµήθεια & τοποθέτηση οριζόντιων περσίδων αλουµινίου σκίασης 25mm πλάτους 

για τα υαλοστάσια του κτηρίου των Τοµέων Μηχανικών και Ε∆Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της 

οδού Π..Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα ως εξής: 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΡΟΦΟΣ 

Οριζόντιες περσίδες 

πλάτους 25mm 
18 40,26 m

2
 40,26 m

2
 

5 ος 

όροφοs 

Οριζόντιες περσίδες 

πλάτους 25mm 
2 5,11 m

2
 5,11 m

2
 

4 ος 

όροφοs 

Οριζόντιες περσίδες 

πλάτους 25mm 
14 26,39 m

2
 26,39 m

2
 3oς 

όροφος 
Συρµατόσκοινα 12   

Οριζόντιες περσίδες 

πλάτους 25mm 
14 26,39 m

2
 26,39 m

2
 2 ος 

όροφος 
Συρµατόσκοινα 22   

Οριζόντιες περσίδες 

πλάτους 25mm 
12 19,33 m

2
 19,33 m

2
 1 oς 

όροφος 
Συρµατόσκοινα 10   

 

Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών  και της ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης 

αυτών,  θα γίνει εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.  

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άµεσα την σύµβαση µε τον Ανάδοχο του έργου, 

για παράβαση εκ µέρους του των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την σύµβαση, 

καθώς και να αξιώσει την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική 

ζηµία του.  

Η ανάθεση του έργου  θα πραγµατοποιηθεί από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οποίο έχει το 

δικαίωµα να ακυρώσει ή να µαταιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, εάν κατά την κρίση του, 

οι τιµές που επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

Επίσης, το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως τη σύµβαση, µε έγγραφη 

προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών,  όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός της 

ενιαίας ασφάλισης των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς και όταν αυτό επιβάλλεται για 

υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. κατάργηση υπηρεσιών του κ.λ.π.).  

 

 

 


