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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα   02.12.2015     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     Αριθ. Πρωτ. 402701/04-12-2015 

                 

 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                     

                                        (Ε.Τ. Α. Α.) 

 

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

ΤΜΗΜΑ       : Προµηθειών          

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

Πληροφορίες  :Ρ. Μιχαλοπούλου/Ε. Κατσαριώτη                      

Τηλέφωνο      : 210-5217 304/210-5217 327               

FAX               : 210-5217 315           

          

                        

 

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

εγκατάσταση  κλιµατιστικού µηχανήµατος του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α., 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 1,000 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%  

 
 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, που αφορά στην προµήθεια & εγκατάσταση  

κλιµατιστικού µηχανήµατος του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης 1,000 

€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. 

 

Κριτήριο της  επιλογής  του προµηθευτή που θα αναλάβει πλήρως τη 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, την ηµεροµηνία της προσφοράς, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την προµήθεια 

κλιµατιστικού µηχανήµατος του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α.» 

 

             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 

11 ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα 12:00 (υπόψη του Τµήµατος Προµηθειών).  
 

Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία, και ο Φ.Π.Α. 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 και εγκατάστασης στους χώρους του κτηρίου, που στεγάζονται οι Υπηρεσίες  Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά 

επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 47-185 35 στον Πειραιά. 

 

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 12:00 της Παρασκευής 11.12.2015 δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

  

     Συγκεκριµένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής: 
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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 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. 

� ότι ο  προσφέρων διαθέτει εµπειρία και την κατάλληλη τεχνογνωσία για την εκτέλεση του ζητούµενου έργου. 

 

Γ)  Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 

 Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια την Παρασκευή 11.12.2015 και ώρα 12:00 

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 για το οικονοµικό έτος 2015 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 159 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α:7ΞΨΤΟΕ1-2ΑΕ) ποσού 1.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 

εξόδων της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών  του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά στον ΚΑΕ: 107112 οικον. έτους 2015.  

 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των 

όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Πληροφορίες σχετικά µε το συγκεκριµένο έργο παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 Τ.Κ. 

104 33 Αθήνα, 1
ος

 όροφος,  κ.  Κατσαριώτη Ε. & κ. Μιχαλοπούλου Ρουµπίνη  τηλ: 210 5217327 και 210 5217304 

αντίστοιχα, fax: 210-5217315 & από τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά,  κ. Π. Τραυλού στα τηλ. 210 4226846 & 

210 4175468.  Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε  τους τεχνικούς όρους της πρόσκλησης παρέχονται τις εργάσιµες µέρες 

και ώρες από τον κ.   Κ. Καµπίτση, τηλ. 210  - 5217374. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

 

           ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

                                                        ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 Η προµήθεια και εγκατάσταση της κλιµατιστικής µονάδος  καθώς και οι απαιτούµενες εργασίες για την υλοποίηση 

της σύµβασης περιγράφονται κατωτέρω:  

 

Χαρακτηριστικά: 

• Απόδοση σε Ψύξη : 13.650 Btu 

• Απόδοση σε Θέρµανση : 17.060 Btu 

       Περιγραφή: 

• Inverter, COP>3.5 

• Ενεργειακή Κλάση : Ψύξη / Θέρµανση Α++ / Α++ 

• Ψυκτικό Μέσο R410A 

• Φίλτρο αέρα το οποίο να αποµακρύνει τα µικροσκοπικά σωµατίδια του αέρα, να διασπά αποτελεσµατικά τις 

οσµές και να συµβάλλει στην παρεµπόδιση της διασποράς βακτηρίων, ιών, σκόνης και αλλεργιογόνων.  

• Η ταχύτητα του ανεµιστήρα θα ρυθµίζεται αυτόµατα για να ανταποκρίνεται στο επιθυµητό επίπεδο άνεσης. 

• Με λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών. 

• Στάθµη Θορύβου (εσωτερική µονάδα) : Ψύξη/S.H./H/N/L/S.O= 47/42/35/30/26 dB(A) 

• Στάθµη Θορύβου (εξωτερική µονάδα) : Ψύξη 51 dB(A) 

• Εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία “stand by”. 

• Η λειτουργία του να εξασφαλίζει ευχάριστη ατµόσφαιρα χωρίς να δηµιουργεί ρεύµατα αέρα. -∆ιπλή έξοδος 

αέρα για καλύτερη διανοµή αέρα. 

• Κατανάλωση µέχρι και 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση µε τις µονάδες χωρίς inverter. 

• Να επιτυγχάνει την επιθυµητή θερµοκρασία στο χώρο σε διάστηµα < 20 λεπτών. 

• Ασύρµατο τηλεχειριστήριο µε ενσωµατωµένες όλες τις λειτουργίες (επιλογή ψύξης-θέρµανσης-αφύγρανσης-

αέρα, ρύθµιση περσίδων, ταχύτητα ανεµιστήρα, νυχτερινή λειτουργία, ενδεικτικές λυχνίες κατά την 

λειτουργία, κλπ) 

• Ηλεκτρική τροφοδοσία (φάση/συχνότητα/τάση): 1~ / 50 / 220-240 

Το κλιµατιστικό θα πρέπει να είναι πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο, έτοιµο για λειτουργία. Στην προσφορά 

περιλαµβάνονται τα υλικά που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση της κλιµατιστικής µονάδας (Χαλκοσωλήνα 

διάφορων διατοµών, µονώσεις, δίκτυα αποχέτευσης, καλώδια, βάσεις µονάδων, ψυκτικό µέσο, κτλ). 

  

Στην προσφερθείσα τιµή θα περιλαµβάνεται και η αποξήλωση του υπάρχοντος  κλιµατιστικού µηχανήµατος 

(εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας), η συλλογή του ψυκτικού υγρού και η µεταφορά  για αποθήκευσή τους σε χώρο 

του κτηρίου που θα υποδείξει ο Τοµέας  Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά.   

 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αποτελούν τα ελάχιστα ζητούµενα, οποιοδήποτε προσφορά µε βελτιωµένα 

χαρακτηριστικά, µπορεί να γίνει αποδεκτή.  
 

 Οι προσφέροντες µπορούν να επισκεφθούν το κτήριο που στεγάζεται ο Τοµέας  του Ε.Τ.Α.Α.,  επί της οδού Ηρώων 

Πολυτεχνείου 47-185 35 Πειραιάς κατόπιν συνεννόησης, στα τηλ. 210 4226846 & 210 4175468 προκειµένου να 

διαµορφώσουν σαφή αντίληψη του αντικειµένου,   για το οποίο καλούνται να δώσουν προσφορά. 
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 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ο  Ανάδοχος υποχρεούται  να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες τοποθέτησης και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία 

την κλιµατιστική µονάδα, εντός δεκαπέντε   (15) εργάσιµων  ηµερών από την επόµενη της ανακοίνωσης της 

ανάθεσης σε αυτόν από το Ε.Τ.Α.Α.  

Για την κλιµατιστική µονάδα θα προσκοµιστεί  Εγγύηση καλής λειτουργίας του συµπιεστή διάρκειας τουλάχιστον 

πέντε (5) ετών καθώς  & Εγγύηση καλής λειτουργίας των υπόλοιπων µερών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 

���� Παρακράτηση 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 8% & 4%) περιλαµβάνονται στη συµβατική καθαρή αξία 

των και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταµείο). 

 

2.  Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στον Τοµέα, 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. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Η ανάθεση των εργασιών 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. 

 

 

 

 


