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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 

 

 

 

Αθήνα  :      30-01-2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

                          :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

Πληροφορίες :  Κ.Καμπίτσης  

Ταχ. Δ/νση :Μάρνη 22, 10433 ,Αθήνα                           

Τηλ: :  2105217374,   

Fax:                   : 2105217407  

    

            

                        

   

 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την 

«Αποκατάσταση βλαβών, έλεγχος και  συντήρηση στις εγκαταστάσεις θέρμανσης-κλιματισμού, χώρων 

& γραφείων του ισογείου επί της οδού Κολοκοτρώνη 4, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ή 2.952,00 € με Φ.Π.Α. 23%». 

                     

 Σας γνωρίζουμε ότι, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 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, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την 

υποβολή  προσφοράς σε κλειστό φάκελο,  για την αποκατάσταση βλαβών, έλεγχος και  συντήρηση στις 

εγκαταστάσεις θέρμανσης-κλιματισμού, χώρων & γραφείων του ισογείου επί της οδού Κολοκοτρώνη 4, 

ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ή 2.952,00 € με 

Φ.Π.Α. 23% 

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη του: 

1. Το Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ.112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“πρόγραμμα διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

2.  Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

3. Την υπ’ αριθ.  15REQ002545147/2015-01-28 ενημέρωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

4. Την υπ’ αρ. 120 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 6825/29-01-2014 και ΑΔΑ: 

7ΥΘΡΟΡΕ1-ΖΑΦ, ποσού  2.952,00€ για την επισκευή διαρροής λέβητα φυσικού αερίου στο κτίριο 
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της οδού Κολοκοτρώνη 4, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, σε βάρος της πίστωσης του  ΚΑΕ:0889.000 

οικον. Έτους 2015, του προϋπολογισμού εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ. 

 

Προσκαλεί  τους ενδιαφερόμενους, που ασχολούνται με τεχνικό αντικείμενο συστημάτων ασφαλείας,    

συναφές με το περιγραφόμενο  στο “ΚΕΦ. 2 :ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ” της παρούσας 

πρόσκλησης,  να υποβάλλουν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο τη οικονομική προσφορά τους. Ο φάκελος θα  

φέρει τον τίτλο  “ΠΡΟΣΦΟΡΑ  για την «Αποκατάσταση βλαβών, έλεγχος και  συντήρηση στις 

εγκαταστάσεις θέρμανσης-κλιματισμού, χώρων & γραφείων του ισογείου επί της οδού Κολοκοτρώνη 4, 

ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ή 2.952,00 € με 

Φ.Π.Α. 23%» και  την ένδειξη “  Υπόψη ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΑ”   και πρέπει να υποβληθεί στο 

Γενικό Πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος 

όροφος, έως και  την  Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2015 (ημερομηνία πρωτοκόλλου) και ώρα 10:00 μ.μ.   

 

Ο φάκελος θα περιέχει το συνημμένο “ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” (ακολουθεί στο τέλος της 

παρούσας  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος)   συμπληρωμένο,  υπογεγραμμένο  και σφραγισμένο . 

 

Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του Ε.Τ.Α.Α. στον ημιώροφο της οδού Μάρνη 22 

Αθήνα,  την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:30, όπου μπορεί να παρευρεθεί όποιος εξ αυτών που 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον  το επιθυμεί.  

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.  

 

 

ΚΕΦ. 1 : ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 Με τη συμπλήρωση και υποβολή  της προσφοράς, θεωρείται δεδομένο ότι ο προσφέρων απέκτησε 

πλήρη γνώση του έργου, και αποδέχεται πλήρως του όρους της παρούσας πρόσκλησης.   

 Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο της 

ζητούμενης υπηρεσίας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο μόνο της προκηρυχθείσας 

υπηρεσίας. 

 Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους και 

προϋποθέσεις. 

 Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η τιμή σε ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς, 

περιλαμβάνοντας το σύνολο των επιβαρύνσεων, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Αν 

δεν αναφέρεται ο Φ.Π.Α. χωριστά στην προσφορά, θα θεωρείται ότι αυτός περιλαμβάνεται στην 

προσφερόμενη τιμή. 

 Η προσφορά θα αναφέρεται σε κατ’ αποκοπή τίμημα. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνεται το 

σύνολο υλικών και εργασιών για την ολοκλήρωσή του έργου,  έστω κι αν κάτι δεν αναφέρεται ρητά 

στην τεχνική περιγραφή. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οποιαδήποτε μικρουλικά 

απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου. 

 Ο ανάδοχος θα παραδώσει τον κλιματισμό και την θέρμανση του ισογείου σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

 Η πληρωμή θα  γίνει  μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, κατόπιν προσκόμισης  σχετικού   

τιμολογίου στο οποίο θα περιλαμβάνονται  όλες οι νόμιμες κρατήσεις  ως εξής: 

 
 Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ φόρων & 

κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ3 ν.4013/2011 

(Α.204) & άρθρο 61 ν.4146/2013 (Α.90)). 
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 τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
 8% παρακράτηση φόρου προμηθευτών (επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων και μετά την 

αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ),  

 Κάθε άλλη  κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών 

και μετά τον  σχετικό έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών του Ταμείου .  

 

 

 

 Τα τιμολόγιο  θα εκδοθεί  στα εξής στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, 105 61 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 Ο προσφέρων στην προσφορά του θα καταθέσει και  

Α) 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. 

> ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

> ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από διαγωνισμό του Δημοσίου, ούτε έχει αποκλειστεί από 

διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο 

> ότι η εταιρεία κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα και εργαλεία με βάση τις 

κανονισμούς για τη πραγματοποίηση του έργου. 

> ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, εργαλεία, 

μεταφορικά μέσα κ.λ.π.) για την πραγματοποίηση του έργου. 

 

Β) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 

 

ΚΕΦ. 2 : ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω : 

1. Αντικατάσταση του κατεστραμμένου κυκλοφορητή τύπου Wilo TOP S 30/10 με τον αντίστοιχο 

καινούριο ,τεχνολογίας Inverter. 

2. Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού δοχείου διαστολής χωρητικότητας 50 λίτρων. 

3. Καθαρισμός των φίλτρων νερού της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου νερού που 

είναι τοποθετημένο στην αντλία θερμότητας. 

4. Οπτικός έλεγχος δικτύων σωληνώσεων νερού και υφιστάμενης κατάστασης μονώσεων. 

5. Συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (τεμάχια 2) η οποία περιλαμβάνει: 

 

• Άνοιγμα των πλευρικών καλυμμάτων της κλιματιστικής μονάδας και καθαρισμός του 

εσωτερικού από σκόνες κ.τ.λ. 

• Καθαρισμός και απολύμανση των στοιχείων της μονάδας με τη χρήση εγκεκριμένων 

σκευασμάτων από τον Ε.Ο.Φ. 

• Αφαίρεση των φίλτρων (προφιλτρα, σακόφιλτρα) 

• Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φίλτρων (σακόφιλτρα , πρόφιλτρα) 
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• Καθαρισμός φτερωτών των ανεμιστήρων. 

• Καθαρισμός και λίπανση εδράνων των ανεμιστήρων. 

• Αντικατάσταση όλων των ιμάντων κίνησης (τεμάχια 8). 

• Αμπερομέτρηση κινητήρων ανεμιστήρων, έλεγχος μόνωσης περιέλιξης και έλεγχος θορύβου 

από ρουλεμάν. 

• Καθαρισμός δικτύου απορροής συμπυκνωμάτων και απόφραξη εάν απαιτείται. 

• Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων και οργάνων αυτοματισμού. 

• Έλεγχος στήριξης και φθορών, των πλευρικών καλυμμάτων. 

• Έλεγχος των συνδέσεων της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας με το δίκτυο αεραγωγών. 

• Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 

 

6. Συντήρηση των τοπικών κλιματιστικών μονάδων η οποία περιλαμβάνει: 

• Αφαίρεση καλυμμάτων και καθαρισμός του εσωτερικού της μονάδας από σκόνες κ.τ.λ. 

• Χημικός καθαρισμός και απολύμανση εσωτερικού στοιχείου εναλλαγής, έλεγχος 

διάβρωσης μόνωσης. 

• Αφαίρεση φίλτρων αέρα, καθαρισμός και επανατοποθέτηση. 

• Καθαρισμός της λεκάνης απορροής συμπυκνωμάτων και απόφραξη εάν απαιτείται. 

• Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 

• Έλεγχος λειτουργίας θερμοστατών. 

• Έλεγχος τρίοδων βανών (εάν υπάρχουν). 

• Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρα και λίπανση εδράνων κινητήρα. 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων αυτοματισμού. 

• Έλεγχος διαρροών και εξαέρωση. 

• Έλεγχος καλυμμάτων για φθορές, καθαρισμός και επανατοποθέτηση. 

• Καθαρισμός περσίδων αερισμού. 

7. Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας συστημάτων αυτοματισμού (ελεγκτές, ηλεκτροκίνητες βάνες, 

κ.τ.λ.) 

 

 ΚΕΦ. 3 : ΛΟΙΠΟΙ  ΟΡΟΙ  

 Όλες οι εργασίες  θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

 Κατά την εκτέλεση των επισκευής της εγκατάστασης θα χρησιμοποιήσει μόνο αδειούχους 

εγκαταστάτες ,αρχιτεχνίτες και τεχνίτες  και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή 

κινδύνου ή όχλησης σε βάρος των εργαζομένων  και των χρηστών. 

 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα απομακρυνθούν τα προς απόρριψη υλικά και ο χώρος θα 

παραδοθεί έτοιμος προς χρήση.  

 Χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών : Εντός  15 ημερολογιακών  ημερών από την  ανάθεση ή την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακο,  

εφόσον κριθεί απαραίτητο απ’ την υπηρεσία.  

 Η προσφορά θα ισχύει για 30 ημέρες τουλάχιστον απ’  την ημερομηνία υποβολής της.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ε.Τ.Α.Α. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση βλαβών, έλεγχος και  συντήρηση στις εγκαταστάσεις θέρμανσης-

κλιματισμού, χώρων & γραφείων του ισογείου επί της οδού Κολοκοτρώνη 4, ιδιοκτησίας 

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ή 2.952,00 € με Φ.Π.Α. 

23%» και αφού έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως τους όρους της υπ’ αριθ. …….……/….-..…- 2015 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλω την παρακάτω προσφορά. 

 

Στοιχεία Προσφέροντος : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………………………………………..………..…............     

Α.Φ.Μ./ΔΟΥ……………………………………………………………………………………………     

Ταχ. Δ/νση:  ………………………………………………………………….. 

Τηλ.: …………………………………………..                    

FAX:………………………………………….. 

 

 Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 23% 

Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 23% Προσφορά με ΦΠΑ 23% 

  Αριθμητικώς 

σε € 

Ολογράφως σε € Αριθμητικώς 

σε € 

Ολογράφως σε € 

Αποκατάσταση 

βλαβών, έλεγχος 

και  συντήρηση 

στις 

εγκαταστάσεις 

θέρμανσης-

κλιματισμού, 

του ισογείου επί 

της οδού 

Κολοκοτρώνη 4,  

2.400,00 €     

ΣΥΝΟΛΟ:  

 

 

 

  

 Στην τιμή προσφοράς μου περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

Ολοκλήρωση εργασιών απ’ την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ή της ανάθεσης: 15 ημερολογιακές ημέρες 

 

                                                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…..……….. 

                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                          (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 


