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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα ,   21-11-2014     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Αριθ. Πρωτ. 272763/24-11-2014 

                 

 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                     

                                        (Ε.Τ. Α. Α.) 

 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                             

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ                                                   

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ                      ΠΡΟΣ:              ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ        

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

Πληροφορίες  : Κ. Κονδύλης                      

Τηλέφωνο      : 210-5217 370 

FAX               : 210-5217 365              

            

                           

                        

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην 

παροχή υπηρεσιών για την αυτοψία, τον έλεγχο και την παράδοση στο Ε.Τ.Α.Α. 

οικονοµοτεχνικής περιγραφής και προδιαγραφών ηλεκτροµηχανολογικών υλικών και εργασιών 
που απαιτούνται για την εκµίσθωση του Γραφείου Γ303, το οποίο βρίσκεται στο Εµπορικό Κέντρο 
Porto Center επί των οδών Νικηφόρου Ουρανού, Μινωταύρου και 26ης Οκτωβρίου στη 

Θεσσαλονίκη  ιδιοκτησίας Τοµέα  Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΑΥ,  προϋπολογισµού 4.200€ πλέον Φ.Π.Α. 23%.» 

 

 Σας γνωρίζουµε ότι, το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο 
Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 
(ΦΕΚ.58Α/3-4-2008) µε έδρα την οδό Μάρνη 22, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την 
υποβολή έγγραφης σφραγισµένης προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών για την αυτοψία, τον 
έλεγχο και την παράδοση στο Ε.Τ.Α.Α. οικονοµοτεχνικής περιγραφής και προδιαγραφών 
ηλεκτροµηχανολογικών υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την εκµίσθωση του Γραφείου 
Γ303, το οποίο βρίσκεται στο Εµπορικό Κέντρο Porto Center επί των οδών Νικηφόρου Ουρανού, 
Μινωταύρου και 26ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη  ιδιοκτησίας Τοµέα  Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΑΥ,  
προϋπολογισµού 4.200€ πλέον 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.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
3. Την υπ’ αρ. 408 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 87553/23-10-2014 και Α∆Α: 

7Ο4ΓΟΡΕ1-5Μ1, ποσού 5.166,00€ για την πληρωµή της παροχής υπηρεσιών για την αυτοψία, τον 
έλεγχο και την παράδοση στο Ε.Τ.Α.Α. οικονοµοτεχνικής περιγραφής και προδιαγραφών 
ηλεκτροµηχανολογικών υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την εκµίσθωση του Γραφείου 
Γ303, το οποίο βρίσκεται στο Εµπορικό Κέντρο Porto Center επί των οδών Νικηφόρου Ουρανού, 
Μινωταύρου και 26ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη  ιδιοκτησίας Τοµέα  Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΑΥ, σε βάρος 
της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ΕΤΑΑ/Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης 
Υγειονοµικών οικ. έτους 2014, στον ΚΑΕ:0429. 

4. Την υπ’ αρ. 319/2014 Συνεδρίαση (Θέµα 11ο) του ∆Σ-ΕΤΑΑ, της 13ης Νοεµβρίου 2014 και 
Α∆Α:Β3∆3ΟΡΕ1-Ξ9Α, στην οποία εγκρίθηκαν η ανωτέρω Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 
Προσκαλεί τις ενδιαφερόµενες εταιρίες, που ασχολούνται µε ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες ή/και 

µηχανολόγους-ηλεκτρολόγους µηχανικούς, να υποβάλλουν σε σφραγισµένο φάκελο τη σχετική οικονοµική 
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προσφορά τους στο Πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 
33 Αθήνα, 2ος όροφος, µέχρι την Πέµπτη 4 ∆εκεµβρίου και ώρα 11:00 π.µ., σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
πρόσκλησης. 

Σε κάθε περίπτωση, οι οικονοµικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και 
τη διεύθυνση του προσφέροντα, την ηµεροµηνία της προσφοράς, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή 

προσφοράς για την οικονοµοτεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές ηλεκτροµηχανολογικών 
υλικών και εργασιών για το Γραφείο Γ303 που βρίσκεται στο Εµπορικό Κέντρο Porto Center 

Θεσσαλονίκης». Η προσφορά θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία, ο Φ.Π.Α. και 
το σύνολο. Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει όλες τις κρατήσεις που αναφέρονται παρακάτω, εκτός 
του ΦΠΑ που βαρύνει το Ταµείο.  

 
Στην προσφορά θα περιλαµβάνονται, σε ξεχωριστό φάκελο τα εξής: 
1. Με την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ως ακολούθως: 

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση 
του γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται: 

� τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
� ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
� ότι εφόσον κατακυρωθεί στον προσφέροντα η ανάθεση του ανωτέρω έργου, αυτός οφείλει εντός 10 

εργασίµων ηµερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή του, να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 
όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 

� ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από διαγωνισµό του ∆ηµοσίου, ούτε έχει αποκλειστεί από 
διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο 

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνήσιου της υπογραφής, 
µε την οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και τον εξοπλισµό 
που απαιτείται για την εκτέλεση της σύµβασης. 
γ)  Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, που θα πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος, καθώς 
και το ειδικό επάγγελµα που ασκεί. 

� ∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για µέρος µόνο του 
ζητούµενου έργου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο µόνο του προκηρυχθέντος έργου. 

� Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους 
και προϋποθέσεις. 

2. Με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπογεγραµµένο το Παράρτηµα Ι της παρούσας 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, δηλώνοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την πλήρη αποδοχή τους. 

3. Με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο το συνηµµένο 
έντυπο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 
Τον Εργολάβο βαρύνουν   οι κάτωθι νόµιµες κρατήσεις, καθώς και όποιες ενδεχοµένως κατά την διάρκεια 
της σύµβασης επιβληθούν ως εξής: 

• 3% υπέρ ΜΤΠΥ (επί της καθαρής αξίας τιµολογίου)  

• 2% χαρτόσηµο επί της κράτησης ΜΤΠΥ και 20% ΥΠΕΡ ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου ΜΤΠΥ 

• 8% παρακράτηση φόρου προµηθευτών (επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων και µετά την 
αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ). 

• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύµβασης µε 
τον ανάδοχο. 
 
Στην περίπτωση που ο φάκελος σταλεί ταχυδροµικά ή µέσω εταιρίας ταχυµεταφορών, θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί από τους ενδιαφερόµενους ότι ο φάκελος θα παραληφθεί από την Υπηρεσία µας το αργότερο 
µέχρι την Τετάρτη 3 ∆εκεµβρίου και ώρα 14:00 και επιπλέον θα πρέπει να αναγράφεται έξω από τον 
φάκελο η ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί ο φάκελος, αλλά να παραδοθεί κλειστός στο Τµήµα 
Προµηθειών». 

 
 Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια την Πέµπτη 4 ∆εκεµβρίου και 
ώρα 12:00 π.µ. στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του Ε.Τ.Α.Α. στον ηµιώροφο της οδού Μάρνη 22 Αθήνα, όπου 
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µπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόµενος το επιθυµεί. Κριτήριο για την επιλογή της επιχείρησης που 
θα αναλάβει το συγκεκριµένο έργο που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές, είναι η χαµηλότερη τιµή. 
 
     Με την υπογραφή της σύµβασης, η οποία θα υπογραφεί στα κεντρικά γραφεία του ΕΤΑΑ επί της 
οδού Μάρνη 22 Αθήνα, θα πρέπει να κατατεθεί και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης το ύψος της οποίας θα είναι 10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 
 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στην διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των 
όρων της παρούσας πρόσκλησης. Οι βασικοί όροι της παρούσας πρόσκλησης θα αποτελέσουν στοιχεία 
της σύµβασης και θα δεσµεύουν την εταιρία στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε 
αυτή. 
 
             Ο   Πρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α. 
 
 
       
                Αντώνης Σελλιανάκης  
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Υποβολή προσφοράς που αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών για την αυτοψία, τον έλεγχο και την παράδοση στο Ε.Τ.Α.Α. οικονοµοτεχνικής περιγραφής 

και προδιαγραφών ηλεκτροµηχανολογικών υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την εκµίσθωση του 

Γραφείου Γ303, το οποίο βρίσκεται στο Εµπορικό Κέντρο Porto Center επί των οδών Νικηφόρου 

Ουρανού, Μινωταύρου και 26
ης

 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη  ιδιοκτησίας Τοµέα  Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΑΥ»  

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Ε.Τ.Α.Α./Τοµείς Υγειονοµικών έχει στην ιδιοκτησία του µεταξύ άλλων και το Γραφείο Γ303 στον 3
ο
 όροφο εντός 

του Εµπορικού Κέντρου Porto Center επί των οδών Νικηφόρου Ουρανού, Μινωταύρου και 26
ης

 Οκτωβρίου στη 

Θεσσαλονίκη, συνολικού εµβαδού 795,00 τ.µ.. 

Το Γραφείο Γ303 έχει διαχωριστεί µε γυψοσανίδα σε δύο επιµέρους χώρους. Το τµήµα που χαρακτηρίζεται σαν 

Γραφείο Γ303Α έχει συνολική ωφέλιµη επιφάνεια 220,00 τ.µ. (315,00 τ.µ. µε τους τοίχους και τους βοηθητικούς 

χώρους και το τµήµα που χαρακτηρίζεται σαν Γραφείο Γ303Β έχει συνολική ωφέλιµη επιφάνειας 460,00 τ.µ. (480,00 

τ.µ. µε τους τοίχους και τους βοηθητικούς χώρους). Το τµήµα Γ303Β εκµισθώνεται από το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ στο 

Ελληνικό ∆ηµόσιο (Κτηµατική Υπηρεσία) για την στέγαση της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας 

Ελλάδας του Υπουργείου Οικονοµικών. Προκειµένου να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες στέγασης της 

Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας θα επεκταθεί η µίσθωση και για το υπόλοιπο τµήµα 

Γ303Α. Τα δύο πλέον τµήµατα, Γ303Α και Γ303Β, θα ενοποιηθούν µε την καθαίρεση του διαχωριστικού τοίχου από 

γυψοσανίδα, πλάτους 2,0 µέτρων. 

Το γραφείο Γ303Α αποτελείται από δέκα (10) επιµέρους γραφεία τα οποία επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω κοινού 

διαδρόµου, ο οποίος βρίσκεται στη µέση του χώρου. Το γραφείο Γ303Β αποτελείται από δεκατρία (13) επιµέρους 

γραφεία τα οποία επικοινωνούν επίσης µεταξύ τους µέσω κοινού διαδρόµου, ο οποίος βρίσκεται στη µέση του χώρου. 

Στους προαναφερθέντες χώρους των γραφείων (23 γραφεία) υπάρχουν τοπικές κλιµατιστικές µονάδες (fan-coils) 

ψευδοροφής οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης-ψύξης του Εµπορικού κέντρου µέσω 

σωληνώσεων νερού. Τα υπάρχοντα fan-coils θα παραµείνουν στη θέση τους και κάθε ιδιοκτησία (γραφεία Γ303Α και 

Γ303Β) θα αυτονοµηθεί ενεργειακά όσον αφορά τις ανάγκες της σε κλιµατισµό (θέρµανση-ψύξη). Υπάρχει επίσης 

σύστηµα προσαγωγής νωπού αέρα µέσω δικτύου αεραγωγών και στοµίων προσαγωγής. 

Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε ψύξη-θέρµανση θα τοποθετηθεί ένα σύστηµα VRV για καθέναν από τους 

δύο επιµέρους χώρους δηλαδή το γραφείο Γ303Α και το γραφείο Γ303Β. Ο κάθε επιµέρους εσωτερικός χώρος 

γραφείου (τα 23 γραφεία), όπως και οι διάδροµοι θα κλιµατίζονται µε τοποθέτηση κασέτας ψευδοροφής δύο ή 

τεσσάρων κατευθύνσεων η οποία θα ελέγχεται από αυτόνοµο θερµοστάτη σε κάθε χώρο (χειριστήριο ελέγχου). Τα 

συµπυκνώµατα των κασετών θα οδεύσουν στο πλησιέστερο υπάρχον δίκτυο συµπυκνωµάτων το οποίο βρίσκεται 

εντός της ψευδοροφής. Οι εξωτερικές µονάδες των VRV θα τοποθετηθούν στο δώµα του κτιρίου και οι σωληνώσεις 

νερού που θα τροφοδοτούν τις εσωτερικές µονάδες θα διέρχονται από τα δύο ηλεκτροµηχανολογικά φρεάτια 

(mechanical shafts) τα οποία βρίσκονται σε διαµετρικά αντίθετα σηµεία εντός των χώρων που υπάρχουν τα WC.  

Ως εκ τούτου απαιτούνται να γίνουν τα εξής: 

�  Έλεγχος των εγκαταστάσεων του γραφείου Γ303 (Α & Β) και παράδοση οικονοµοτεχνικής πρότασης 

(τεχνική περιγραφή εργασιών, προδιαγραφές υλικών, προϋπολογισµός υλικών και εργασίας) για την 

εγκατάσταση συστήµατος κλιµατισµού VRV.  

� Κατά τον έλεγχο θα εκτιµηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης συστήµατος αερισµού-εξαερισµού των γραφείων, 

ώστε να κατατεθεί η αντίστοιχη οικονοµοτεχνική πρόταση. 

� Έλεγχος της υφιστάµενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των γραφείων Γ303Α και Γ303Β και παράδοση 

οικονοµοτεχνικής περιγραφής (τεχνική περιγραφή εργασιών, προδιαγραφές υλικών, προϋπολογισµός υλικών 

και εργασίας), για την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών, όπως  

- ενίσχυση του υφιστάµενου ηλεκτρολογικού δικτύου για το σύνολο του γραφείου Γ303, προκειµένου να 

υποστηρίξει το νέο συνολικό αριθµό θέσεων εργασίας (συνολικά 36). 

- επαύξηση ισχύος µετρητή ∆ΕΗ προκειµένου να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες που θα προκύψουν από 

τις νέες θέσεις εργασίας όπως και από την τοποθέτηση των δύο κλιµατιστικών µονάδων VRV. 
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� Έλεγχος της υφιστάµενης κατάστασης µετάδοσης δεδοµένων (data) και παράδοση οικονοµοτεχνικής 

περιγραφής (τεχνική περιγραφή εργασιών, προδιαγραφές υλικών, προϋπολογισµός υλικών και εργασίας), για 

την εκτέλεση των επιπρόσθετων θέσεων εργασίας που θα απαιτηθούν. 

� Έλεγχος της υφιστάµενης εγκατάστασης και παράδοση οικονοµοτεχνικής περιγραφής (τεχνική περιγραφή 

εργασιών, προδιαγραφές υλικών, προϋπολογισµός υλικών και εργασίας) για το σύνολο του υδραυλικού και 

αποχετευτικού δικτύου, όπου χρειάζεται αποκατάσταση.  

� Έλεγχος των εγκαταστάσεων και παράδοση οικονοµοτεχνικής περιγραφής (τεχνική περιγραφή εργασιών, 

προδιαγραφές υλικών, προϋπολογισµός υλικών και εργασίας) για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών µε 

σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το Γραφείο Γ303. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό είναι: 

• η συνεργασία του µε τεχνίτη ηλεκτρολόγο και υδραυλικό προκειµένου να διαπιστώσουν την κατάσταση των 

υφιστάµενων δικτύων, ηλεκτρολογικού, υδραυλικού και αποχετευτικού. 

• Η παραλαβή των ηλεκτρονικών αρχιτεκτονικών κατόψεων των σχεδίων του Γραφείου Γ303 και του 

∆ώµατος, από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ στην οδό Μάρνης 22 ή η αποστολή τους στον 

συµµετέχοντα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Χρόνος παράδοσης: όλων των σχεδίων (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή), των τεχνικών περιγραφών (σε έντυπη 

και ηλεκτρονική µορφή), των τεχνικών προδιαγραφών (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) και των προϋπολογισµών 

υλικών και εργασίας (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) για όλες τις αναφερόµενες εργασίες: τριάντα (30) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

•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. 

•Οι τιµές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ. 

•Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα ή που δίνουν τιµές µε 

χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

•Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει 

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

 

Η πληρωµή θα γίνει από τον Τοµέα Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ) µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά 

την οριστική παραλαβή όλων των σχεδίων, τεχνικών περιγραφών και τεχνικών προδιαγραφών υλικών και εργασιών  

από την Ειδική Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών Τεχνικής Φύσεως. 

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α.  Τιµολόγιο του αναδόχου  

β.  Αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ) 

γ.  Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα 

δ.  Κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου που ασκεί το σχετικό έλεγχο. 

     2. Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο τα σχετικά τιµολόγια, η αρµόδια Υπηρεσία του 

Τοµέα υποχρεούται να διαβιβάσει άµεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόµενα µε την πληρωµή, στην αρµόδια 

Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο. 

3. Σε περίπτωση που η πληρωµή του Αναδόχου καθυστερήσει από τον Τοµέα εξήντα (60) ηµέρες µετά την 

υποβολή του τιµολογίου από αυτόν ο οφειλέτης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π..δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 

138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση 

των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 

Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 104 39 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

Πληροφορίες σχετικά µε την τεχνική περιγραφή του έργου παρέχονται από τον κο Κονδύλη Κων/νο τηλ. 210-

5217370 fax: 210-5217365. Πληροφορίες σχετικά µε τους όρους της Πρόσκλησης και της Σύµβασης, παρέχονται από 

το Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. κα Κατσαριώτη Ελένη τηλ. 210-5217327 και κα Μιχαλοπούλου Ρουµπίνη  τηλ. 

210-5217304 / fax: 210-5217315, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποβολή προσφοράς που αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών για την αυτοψία, τον έλεγχο και την παράδοση στο Ε.Τ.Α.Α. οικονοµοτεχνικής περιγραφής 

και προδιαγραφών ηλεκτροµηχανολογικών υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την εκµίσθωση του 

Γραφείου Γ303, το οποίο βρίσκεται στο Εµπορικό Κέντρο Porto Center επί των οδών Νικηφόρου 

Ουρανού, Μινωταύρου και 26
ης

 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη  ιδιοκτησίας Τοµέα  Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΑΥ» 

 

   

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΤΑΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23%  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΣΕ € 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΕ € 

Τοµέας Σύνταξης και 
Ασφάλισης 

Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ) 

 

4.200,00€  

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% 

ΜΕ ΦΠΑ 23%  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΣΕ € 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΕ € 

 

 

5.166,00€  

 

 

 

 


