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Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς, για τη προμήθεια 

ντοσιέ   αρχειοθέτησης,  για τις Δ/νσεις Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας και Οικονομικών Υπηρεσιών 
των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  

 
Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων ( Ε.Τ.Α.Α.) – Μάρνη 22 Αθήνα, Τ.Κ. 104 33, προκειμένου 

να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες ειδών  αρχειοθέτησης και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία 
Υπηρεσιών των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα, σας καλεί να υποβάλετε την οικονομική σας 
προσφορά για τη προμήθεια των ακόλουθων ειδών: 

Ντοσιέ αρχειοθέτησης από σκληρό, μπλε  χαρτόνι, πάνινη ράχη πλάτους 10 cm και ύψος  ντοσιέ 35 cm – 
συνολική ποσότητα: 900 ντοσιέ.  

Τα ντοσιέ θα παραδοθούν στην Κεντρική Υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, επί της 
οδού Π.Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα. 

Εκ του συνόλου της προμήθειας των 900 ντοσιέ, τα 300 ντοσιέ  θα παραδοθούν στην Δ/νση Εγγυοδοσίας 
και Πιστοδοσίας (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος  16REQ005051750)  και τα 600 στην Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος  16REQ005050664) . 

Τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση ανάθεσης στον 
μειοδότη. 

Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης εντός του χώρου λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών, καθώς και 
εναπόθεσης- στοίβαξης,  στα σημεία που θα υποδειχθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Δ/νσεων, 
θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

Για την προμήθεια αυτή οι Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. έχουν ήδη προχωρήσει στην λήψη των 
αποφάσεων δέσμευσης: 

 α)  υπ΄αριθμ . 405/8-9-2016 αρ. πρωτ. 60311/8-9-2016 – Α.Δ.Α. ΩΠΘΜΟΡΕ1-ΖΙΘ,  ΑΔΑΜ  έγκρισης 
πρωτογενούς αιτήματος 16REQ005124304 – ποσού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τομέας Μηχανικών & 
ΕΔΕ στον ΚΑΕ 1261.000 οικ. έτους 2016,  για τη προμήθεια 300 ντοσιέ αρχειοθέτησης για τη Δ/νση 
Εγγυοδοσίας & Πιστοδοσίας  καθώς και   

β) υπ΄αριθμ . 404/7-9-2016 αρ. πρωτ. 60310/8-9-2016 – Α.Δ.Α. 63ΙΦΟΡΕ1-8ΝΡ,  ΑΔΑΜ  έγκρισης 
πρωτογενούς αιτήματος 16REQ005067264 – ποσού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τομέας 
Μηχανικών & ΕΔΕ, στον ΚΑΕ 1261.000, οικ. έτους 2016,  για τη προμήθεια 600 ντοσιέ αρχειοθέτησης για τη 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

  Κριτήριο για την επιλογή προμηθευτή  που θα αναλάβει τη ως άνω προμήθεια και η οποία θα 
πρέπει να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την προαναφερθείσα περιγραφή, θα 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  σε ευρώ.  
Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, θα πρέπει επίσης να   
αναγράψουν στην προσφορά τους την τιμή  ανά ντοσιέ, καθώς και το σύνολο για τη προμήθεια και των 900 
ντοσιέ και τον αναλογούντα ΦΠΑ.   
 

           Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στα Γραφεία των Ενιαίων 
Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22  - 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος τμήμα Πρωτοκόλλου, μέχρι την  Δευτέρα 
26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. (υπόψη του Τμήματος Προμηθειών).  

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 10:00 π.μ. της  Δευτέρας 26.09.2016, δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη. 

Οι 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 ντοσιέ 
αρχειοθέτησης των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ  του Ε.Τ.Α.Α.» και  στον φάκελο της προσφοράς θα 



πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος, αλλά να παραδοθεί κλειστός στο Τμήμα 
Προμηθειών». 

   Οι οικονομικές προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρεται χωριστά η καθαρή αξία ανά ντοσιέ, η 
καθαρή αξία για το σύνολο των ντοσιέ  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 
προμηθευτή  μέχρι την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.  

Τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν όπως αναφέρθηκε πιο πάνω  συνοδευόμενα από τα σχετικά τιμολόγια 
-  δελτία αποστολής. 

Η δαπάνη της προμήθειας  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του  
Ε.Τ.Α.Α. 

Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής  απαιτείται να προσκομίσει:   

   α) Φορολογική ενημερότητα. 
  β) Ασφαλιστική ενημερότητα. 
  γ) Αριθμό λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση του οφειλόμενου ποσού 

μετά τις νόμιμες κρατήσεις.   
  δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 
Στοιχεία για έκδοση τιμολογίων- 
Ε.Τ.Α.Α./Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.  
Ν.Π.Δ.Δ. 
Π.Π. Γερμανού 3-5 Αθήνα, 105 61 
ΑΦΜ: 998146384 
Δ.Ο.Υ. - Δ΄ Αθηνών. 
 Στο φάκελο της προσφοράς,  πλην της οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να περιέχεται απαραίτητα 
Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος (Ν. 1599/1985), ότι έλαβε υπόψη τους όρους της παρούσας και τους 
αποδέχεται πλήρως.  
Οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια την Δευτέρα   26/9/2016 και ώρα 10:15 στο 
Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1ο όροφο, όπου μπορεί να παρευρεθεί, όποιος ενδιαφερόμενος το 
επιθυμεί.  
Οι κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής:  
Η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος  επί του τιμολογίου στην προ Φ.Π.Α. αξία (4% 
για τη προμήθεια αγαθών).  
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας. 
 Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των 
όρων της παρούσας πρόσκλησης.  
Πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια,  παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 
Μάρνη 22 - 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος,  κ.κ. Ε. Καπράλου & Ε. Κατσαριώτη, τηλ: 210 5217325/327 
αντίστοιχα, fax: 210 5217407. 

 

O Πρόεδρος 
Του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 


