
 

 

    

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

    

  

ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
                                                         (Ε.Τ. Α. Α.) 

 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ       : Προµηθειών  

Ταχ.  ∆/νση    : Μάρνη 22-104 33 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες  : Ε. Κατσαριώτη 

Τηλέφωνο      : 210-5217 327  

FAX               : 210-5217 315  

    

    

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής 

Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆Ε. καθώς
20.000 € πλέον Φ.Π.Α. 23%  

 

 Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο
βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (

προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον

πληροφορικής  για τις ανάγκες των Τοµέων

των Ενιαίων Υπηρεσιών  του ΕΤΑΑ
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

θέµατος της υπ’ αριθµ. 368
ης 

/07.10.2015 

αριθµ. Πρωτ. 46515/165/11.11.2015 απόφαση

Αλληλεγγύης που αφορά στην έγκριση

Συγκεκριµένα η προµήθεια του εξοπλισµού

αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της

αναγκών των κάτωθι:  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ε.Τ.Α.Α. 

ΕΙ∆ΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΟΜΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

Ε.∆.Ε. 

ΕΝΙΑΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1 

Α∆ΑΜ :                 

  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     Αριθ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                     

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                  
Υπηρεσιών                                                     

       

104 33 ΑΘΗΝΑ     ΠΡΟΣ:                   ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

                     

             

         

      

                    

ενδιαφέροντος (επαναληπτική) για υποβολή προσφοράς

πληροφορικής  για την κάλυψη των  αναγκών των Τοµέων

καθώς των Ενιαίων Υπηρεσιών  του ΕΤΑΑ, προϋπολογισθείσας

Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Ε
.3655/2008 (ΦΕΚ.58/Α/3-4-2008) µε έδρα την οδό

ενδιαφέρον σας, µε την υποβολή προσφοράς, για την

των Τοµέων Υγειονοµικών, των Τοµέων Μηχανικών

 ΕΤΑΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000 € πλέον

ανάθεσης και µε τη σύναψη σύµβασης, σύµφωνα µε την

/07.10.2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: 6ΟΓ

. 46515/165/11.11.2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

έγκριση της προµήθειας. 

εξοπλισµού πληροφορικής αφορά 30 Η/Υ σύµφωνα µε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΕΙ∆ΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
συµπεριλαµβανοµένου

15 12.300

10 8.300

5 4.000

Αθήνα   28.12.2015     

Αριθ. Πρωτ.434335/29.12.2015   

        ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  

 

προσφοράς που αφορά στην 

Τοµέων Υγειονοµικών, των 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 

Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε 

την οδό Μάρνη 22 Αθήνα, σας 

για την προµήθεια εξοπλισµού 

Μηχανικών & Ε.∆Ε. καθώς 

πλέον Φ.Π.Α. 23%,  µε τη 

µε την απόφαση επί του 11
ου

 

ΟΓΚΟΡΕ1-ΘΑΒ) & την υπ’ 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 

ενδιαφέροντος για την κάλυψη 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. (€) 

12.300 

8.300 

4.000 
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Κριτήριο της  επιλογής  του προµηθευτή που θα αναλάβει την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας, 

σύµφωνα µε τους όρους και την τεχνική περιγραφή του συνηµµένου Παραρτήµατος (το οποίο αποτελεί 

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

 

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

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

πληροφορικής  για τις ανάγκες των Τοµέων Υγειονοµικών, των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆Ε. 

καθώς των Ενιαίων Υπηρεσιών  του ΕΤΑΑ» 

 

             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  Πέµπτη 14.01.2016 και ώρα 10:00 π.µ.(υπόψη του Τµήµατος Προµηθειών).  
 

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

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

Η προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αναφερόµενη για τους  Τοµείς & τις Ενιαίες 
Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισθείσα αξία, όπως αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα. 

 

Στην προσφερόµενη τιµή συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης στους χώρους 

λειτουργίας των Υπηρεσιών των Τοµέων & των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. όπως και η θέση σε 

οµαλή και πλήρη λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισµού πληροφορικής καθώς και η αρµονική 

ένταξή του στο υπάρχον σύστηµα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών. 
 

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.  

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 τις 10:00 π.µ. της 14
ης

.01.2016 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 ή της πράξης σύστασης  και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ  ) και 

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: 

� 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. 

 

Γ)  Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 

 

 Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια την Πέµπτη 14.01.2016 και ώρα 

10:30 π.µ. στο Τµήµα  Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1ο όροφο, όπου µπορεί να παρευρεθεί όποιος 

ενδιαφερόµενος το επιθυµεί.  

 

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης έχουν εκδοθεί : 

• η υπ’ αρ. 253/2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 142594/01.12.2015 & Α∆Α: 
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Ψ0ΧΓΟΡΕ1-ΜΘΥ) ποσού 12.330,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 

Ε.Τ.Α.Α/Τοµέας Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονοµικών, στον ΚΑΕ: 7123.00 οικον. έτους 2015.  

• η υπ’ αρ. 185/2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 400469/30.11.2015 & Α∆Α: 

70ΑΦΟΡΕ1-ΟΙΚ) ποσού 4.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 

∆ιοίκηση & Λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α, στον ΚΑΕ: 7123.00 οικον. έτους 2015.  

• η υπ’ αρ. 557/2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 79310/04.12.2015 & Α∆Α: 

7ΨΖΓΟΡΕ1-ΑΒΧ) ποσού 8.300,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 

κλάδου Τοµέας Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α, στον ΚΑΕ: 7123.00 οικον. έτους 2015.  

 

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 την διαγωνιστική διαδικασία για το συγκεκριµένο έργο παρέχονται από το Τµήµα 

Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 -104 33 Αθήνα, κ.  Κατσαριώτη Ε. τηλ: 210-5217327, fax: 210-

5217315.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε  τους τεχνικούς όρους της πρόσκλησης παρέχονται από τον κ. Γ. Βοβούσα 

τις εργάσιµες µέρες και ώρες από τηλ. 210 5217361 -Μάρνη 22 -104 33 Αθήνα. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Αντικείµενο της σύµβασης θα είναι η προµήθεια 30 Η/Υ σύµφωνα µε τις κάτωθι προδιαγραφές, όπως 

και η θέση σε οµαλή και πλήρη λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισµού πληροφορικής καθώς και η 

αρµονική ένταξή του στο υπάρχον σύστηµα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών. 

 
  

Σταθµοί Εργασίας, Οθόνες    

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1 Μοντέλο ΝΑΙ   

2 
Αριθµός µονάδων 

(Τύπου micro tower) 

30 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 
  

3 

Ο προσφερόµενος σταθµός εργασίας 

πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε 

ανακοίνωση µέσα στους τελευταίους 12 

µήνες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης 

της προσφοράς, και να µην υπάρχει 

ανακοίνωση περί αντικατάστασης 

/απόσυρσης του 

ΝΑΙ   

4 

Το σύνολο του συστήµατος να είναι 

συναρµολογηµένο από το εργοστάσιο 

κατασκευής του µικροϋπολογιστή, 

εγκεκριµένο και πιστοποιηµένο από την 

κατασκευάστρια εταιρεία και να υπάρχει 

ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει. 

ΝΑΙ   

5 

Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης / 

απενεργοποίησης των περιφερειακών από 

το BIOS 

ΝΑΙ   

6 
∆ιαγνωστικά προγράµµατα, Πιστοποίηση 

χρήστη µέσω password σε επίπεδο BIOS 
ΝΑΙ   

7 Αναβάθµιση BIOS µε Flash ΝΑΙ   

C.P.U. 

8 Να αναφερθεί ο τύπος του επεξεργαστή ΝΑΙ   

9 
Να αναφερθεί  συχνότητα λειτουργίας 

του  επεξεργαστή (GHz)  
>= 3 GHz   

10 Αριθµός εγκαταστηµένων επεξεργαστών 1   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

11 
Μέγεθος µνήµης (GΒ)  

>=1 x 4GB (DDR3 >= 1600 MHz)  
ΝΑΙ   

MOTHERBOARD 

12 Θέσεις για µνήµη ≥ 2   

13 
Να αναφερθεί το µέγιστο µέγεθος µνήµης 

που υποστηρίζεται στο motherboard (GB) 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

14 Υποδοχές PCIe ≥ 1   

15 Υποδοχές PCI Express X 16 ΝΑΙ   

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ Ι/Ο ΘΥΡΕΣ 

16 
α) USB 3 

β) USB 2 

≥ 2 

≥ 4 
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Σταθµοί Εργασίας, Οθόνες    

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΜΟΝΑ∆Α ΣΚΛΗΡΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ 

17 Συνολικό πλήθος µονάδων 1   

18 Ωφέλιµη χωρητικότητα (GΒ) ≥ 500   

19 Τύπος controller (Να αναφερθεί) ≥ SATA III   

20 Ταχύτητα περιστροφής (rpm) ≥ 7.200   

Ο∆ΗΓΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ 

21 Τύπου DVD-ROM εσωτερικό  ΝΑΙ   

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

22 On board HD ΝΑΙ   

ΚΑΡΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

23 Ethernet GigaBit NIC ΝΑΙ   

24 On board ΝΑΙ   

ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ 

25 On board ΝΑΙ   

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ 

26 Τάση λειτουργίας (V) 230 ± 10%   

27 Ισχύς (W) =< 200   

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

28 

Πληκτρολόγιο ενσύρµατο µε µόνιµη 

αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών 

χαρακτήρων. 

NAI   

ΟΘΟΝΗ 

29 

Να αναφερθεί το µοντέλο 

(Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι ο 

ίδιος µε τον Η/Υ). 

ΝΑΙ   

30 Τύπος TFT/LCD   

31 ∆ιαγώνια διάσταση ≥21,5''   

32 
Σύνδεση µε Η/Υ µέσω θυρών VGA και 

DVI-D 
NAI   

33 Φωτεινότητα >=250 cd/m2 ΝΑΙ   

34 Τυπική αντίθεση >=1000:1 ΝΑΙ   

35 Χρόνος απόκρισης =< 5 ms ΝΑΙ   

36 Γωνία θέασης >= 160/160 ΝΑΙ   

37 
Εγγύηση 3 χρόνια Next business day από 

τον κατασκευαστή  
NAI   

38 Πιστοποιήσεις CE, TUV-GS ΝΑΙ   

MOUSE 

39 Ενσύρµατο - Οπτικής τεχνολογίας ΝΑΙ   

40 Nα περιλαµβάνει τροχό κύλισης ΝΑΙ   

41 USB ή PS2 type ΝΑΙ   

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

42 Παράδοση στα προβλεπόµενα σηµεία. NAI   

43 

Υποστήριξη της παραµετροποίησης 

(configuration-setup) στα σηµεία 

λειτουργίας 

ΝΑΙ   

44 Έλεγχος καλής λειτουργίας ΝΑΙ   

45 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον 

αναγκαίο συµπληρωµατικό εξοπλισµό και 

εξαρτήµατα για τη θέση των Σταθερών 

Σταθµών Εργασίας σε παραγωγική 

λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors, 

κλπ) 

ΝΑΙ   

46 
Εγγύηση 5 χρόνια Next business day από 

τον κατασκευαστή  
NAI   

Λειτουργικό Σύστηµα Σταθµών Εργασίας, Εφαρµογές Γραφείου, Λογισµικό Προστασίας από Ιούς. 
47 Microsoft Windows 7 professional 64 Bit 30   
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Σταθµοί Εργασίας, Οθόνες    

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

µε όλες τις ενηµερώσεις ή νεώτερη 

έκδοση 

48 
Να αναφερθεί η άδεια χρήσης του 

λειτουργικού συστήµατος 
ΝΑΙ   

49 

Το προσφερόµενο λειτουργικό σύστηµα 

θα πρέπει να προσφερθεί εγκατεστηµένο 

στους υπό προµήθεια Προσωπικούς 

Υπολογιστές (work stations) 

ΝΑΙ   

50 
Ελληνικό Libre Office µε όλες τις 

ενηµερώσεις ή νεώτερο. 
30   

51 

Για όλους τους σταθµούς εργασίας θα 

προσφερθεί λογισµικό AntiVirus µε 

δυνατότητα για συχνά αυτόµατα updates 

για τρία χρόνια χωρίς περιορισµό, συνεχή 

προστασία κατά τη λειτουργία του 

υπολογιστή και έλεγχο δίσκων, αρχείων 

βάσει χρονοδιαγράµµατος 

 

30   

 

 

 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 13 Π.∆. 118/2007) 

I.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες 

από την επόµενη της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κληθούν να 

παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα µε την παρ. ΙΙΙ και αποδεχθούν την παράταση, οι 

προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

II.   Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη παρούσα 

πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

III.   Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο εκατόν ογδόντα (180) ηµερών. Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα 

της διαγωνιστικής διαδικασίας υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο 

συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στην  διαγωνιστική διαδικασία µπορούν να επιλέξουν, είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, 

παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία της διαγωνιστικής 

διαδικασίας συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ 

1. Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί από τους Τοµείς Υγειονοµικών, τους  

Μηχανικών & Ε.∆Ε. καθώς των Ενιαίων Υπηρεσιών  του ΕΤΑΑ µε την έκδοση και υποβολή στα 

Λογιστήρια των ανωτέρω των σχετικών τιµολογίων παροχής υπηρεσιών, αφού αφαιρεθούν όλες οι 

παρακάτω κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Ε.Τ.Α.Α. 

2. Τα τιµολόγια θα εκδοθούν  στα εξής στοιχεία: 

 

I. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 -105 61 ΑΘΗΝΑ 

 Α.Φ.Μ. 998146384   

 ∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

II. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29 – 104 39 ΑΘΗΝΑ 

 Α.Φ.Μ. 998146384   

 ∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

III. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α.  

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΑΡΝΗ 22 -104 33 ΑΘΗΝΑ 

 Α.Φ.Μ. 998146384   

  ∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

3. Η προσφερόµενη τιµή  του Αναδόχου ισχύει για όλη τη διάρκεια της προς υπογραφή σύµβασης 

και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αυξοµείωση ή αναπροσαρµογή από καµία αιτία.  

4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 

 

� 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 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 

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 και 8% στην παροχή υπηρεσιών  στο προ 

Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύµβασης µε τον 

ανάδοχο. 

 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην 

παροχή υπηρεσιών ) περιλαµβάνονται στη συµβατική καθαρή αξία των και βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 

5. Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει, τα εξής: 

Α)  Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 

Β)  Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας  

Γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας  

∆)  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 

Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

 

6. Ο  Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, και ισχύος πλέον δύο µηνών του 

συµβατικού χρόνου, η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση 

της προµήθειας  και την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων µεταξύ του Ταµείου και του 

Αναδόχου  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα 

στα κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα, θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

 

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο 

απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση 

(κύρια οφειλή). 

 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα : 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
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• Τον εκδότη. 

• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) 

• Τον αριθµό της εγγύησης . 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: O  συµβατικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 5 ηµέρες από την 

υπογραφή της σύµβασης.  

8. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της προµήθειας από τον Ανάδοχο εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήµατος, θα επιβληθεί ρήτρα 20 € για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι  πέντε ηµέρες  από την 

λήξη του συµβατικού χρόνου  η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωµή αυτού. Μετά την παρέλευση 

και αυτού του χρονικού διαστήµατος των πέντε επιπλέον ηµερών, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.∆. 118/2007 

(Κ.Π.∆.).  

9. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως, αρµοδίως και επιβάλλονται σε αυτόν οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.   

10.   Η όλη προµήθεια  θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και 

τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, αλλά και  σύµφωνα µε τις ισχύουσες Προδιαγραφές και 

τη σχετική   Νοµοθεσία  για  τα αντίστοιχα είδη.  

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. 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.  

2. Η ανάθεση της προµήθειας  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. 

 

3.   Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την προς υπογραφή σύµβαση, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του 

άλλου µέρους. 

 

4. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την προς υπογραφή σύµβαση, µε έγγραφη 

προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς 

λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 
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