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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ανάθεση  σε εταιρεία Ραδιοταξί της

συνοδευόµενων από υπάλληλο του Τοµέα

επί της οδού Σωκράτους 53 Αθήνα προς

επιστροφή του αυθηµερόν, για ένα έτος

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

 

 Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «

βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (

να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την

µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 – 

συνοδευόµενων από υπάλληλο του Τοµέα

της οδού Σωκράτους 53 Αθήνα, προς το

του αυθηµερόν (2 διαδροµές ηµερησίως
έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης µέχρι

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και µε

 

Κριτήριο για την επιλογή της επιχείρησης

τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους

Παραρτήµατος (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο

 

             Οι οικονοµικές προσφορές θα

προσφέροντος, την ηµεροµηνία της προσφοράς

καθηµερινής  µεταφοράς αξιών (ενσήµων

Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., από τις εγκαταστάσεις

Πρωτοδικείο Αθηνών µε ταξί και την επιστροφή

 

             Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 Τ.Κ

Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:30 π.µ. (υπόψη
 

Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και

δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή

τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της
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     Αθήνα   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &              Αριθ. Πρωτ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                     

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                  

Υπηρεσιών                                             ΟΛΟΥΣ

        

ΑΘΗΝΑ     ΠΡΟΣ:           ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

                    

             

         

     

          

ενδιαφέροντος (A’ Επανάληψη) για υποβολή προσφοράς

Ραδιοταξί της καθηµερινής µεταφοράς αξιών (ενσήµων & 

Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. από τις εγκαταστάσεις

Αθήνα προς το Πρωτοδικείο Αθηνών µε διάθεση αυτοκινήτου

ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης µέχρι του

«Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων 

.3655/2008 (ΦΕΚ.58/Α/3-4-2008) µε έδρα την οδό Μάρνη

µε την υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση  σε εταιρ

 της καθηµερινής  µεταφοράς αξιών (ενσήµων

Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., από τις εγκαταστάσεις

προς το Πρωτοδικείο Αθηνών µε διάθεση αυτοκινήτου

ηµερησίως), κατά τις εργάσιµες ηµέρες από ∆ευτέρα έως
µέχρι του ποσού των 3.300,00 € συµπεριλαµβανοµένου

και µε τη σύναψη σύµβασης. 

της επιχείρησης που θα αναλάβει το συγκεκριµένο έργο

σύµφωνα µε τους όρους και την περιγραφή των ζητούµενων υπηρεσιών

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης), είναι

προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία

προσφοράς, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς

ενσήµων & χρηµάτων) συνοδευόµενων από υπάλληλο

εγκαταστάσεις του Τοµέα επί της οδού Σωκράτους

την επιστροφή του αυθηµερόν». 

πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο

Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2
ος

 όροφος τµήµα Πρωτοκόλλου

(υπόψη του Τµήµατος Προµηθειών).  

ευρώ και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία, και ο

ναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα

εκτέλεση της σύµβασης.  

Αθήνα      12.10.2015     

Αριθ. Πρωτ. 356390/13-10-2015 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  

προσφοράς που αφορά στην 

ενσήµων & λοιπών χρεογράφων) 

τις εγκαταστάσεις του Τοµέα 

 αυτοκινήτου (taxi) και την 

του ποσού των 3.300,00 € 

Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε 

Μάρνη 22 Αθήνα, σας προσκαλεί 

 εταιρεία Ραδιοταξί - σύµφωνα 

ενσήµων & λοιπών χρεογράφων) 

τις εγκαταστάσεις του Τοµέα επί 

αυτοκινήτου (taxi) και την επιστροφή 

∆ευτέρα έως και Παρασκευή, για ένα 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.», µε τη 

συγκεκριµένο έργο που θα καλύπτει πλήρως 

ζητούµενων υπηρεσιών του συνηµµένου 

είναι η χαµηλότερη τιµή.  

επωνυµία και τη διεύθυνση του 

προσφοράς για την ανάθεση της 

υπάλληλο του Τοµέα Ασφάλισης 

Σωκράτους 53 Αθήνα, προς το 

φάκελο στα Γραφεία των Ενιαίων 

Πρωτοκόλλου, µέχρι την Παρασκευή 23  

και ο Φ.Π.Α. Η τιµή προσφοράς 

αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει 
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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 11:30  π.µ. της 23
ης

.10.2015 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 και των 

εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ κλπ) και επικυρωµένο 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: 

� τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

� ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος & διαθέτει εξειδικευµένο και επαρκές προσωπικό καθώς και κατάλληλη και επαρκή υποδοµή 

για την εκτέλεση της σύµβασης 

� 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 σε ανάλογης φύσης υπηρεσίες. 

.  

Γ) Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 

 

 Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στις  23.10.2015 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 έτος 2015 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 215/09.10.2014 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: Ω∆ΘΦΟΡΕ1-ΒΓΑ) ποσού 300,00  € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 

εξόδων του  Ε.Τ.Α.Α.- ΤΑΝ  στον ΚΑΕ: 0829.00 οικον. έτους 2015.  Για το οικονοµικό έτος 2016 σύµφωνα µε την 

απόφαση επί του 12
ου

 θέµατος της 365
ης

 /16.09.2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: 7ΨΒΒΟΡΕ1-6ΓΦ) 

εγκρίθηκε  η δέσµευση του ποσού των 3.000€ στον προϋπολογισµό του Τοµέα ΚΑΕ: 0829.00 «Λοιπές µεταφορές» 

του έτους 2016 

 

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 το συγκεκριµένο έργο παρέχονται από τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του 

Ε.Τ.Α.Α.  Σωκράτους 53  Τ.Κ. 104 31, κ. Κεφαλά ∆ήµητρα τηλ. 210-5296112 και κ. Παπαευθυµίου Σταύρος, τηλ: 

210-5296111,  fax: 210-5296129 και από το Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 1
ος

 

όροφος,  κ. κ. Β. Ξηρόκωστα & Ε. Κατσαριώτη τηλ: 210-5217312 και 210-5217327 αντίστοιχα, fax: 210-5217315. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

                                                        ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείµενο της σύµβασης θα είναι η καθηµερινή µεταφορά αξιών (ενσήµων & λοιπών χρεογράφων) συνοδευόµενων 

από υπάλληλο του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. από τις εγκαταστάσεις του Τοµέα επί της οδού 

Σωκράτους 53 Αθήνα, προς το Πρωτοδικείο Αθηνών µε διάθεση αυτοκινήτου (taxi) και την επιστροφή του 

αυθηµερόν (2 διαδροµές ηµερησίως) κατόπιν προκαθορισµένου ραντεβού κατά τις εργάσιµες ηµέρες από ∆ευτέρα 

έως και Παρασκευή. 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ετήσια µε ηµεροµηνία έναρξης την 27.11.2015. 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Οι υπηρεσίες που θα ανατεθούν στον ανάδοχο αφορούν στην καθηµερινή µεταφορά αξιών (ενσήµων & λοιπών 

χρεογράφων) συνοδευόµενων από υπάλληλο του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. από τις εγκαταστάσεις 

του Τοµέα επί της οδού Σωκράτους 53 - 104 31 Αθήνα, προς το Πρωτοδικείο Αθηνών και την επιστροφή του 

αυθηµερόν (2 διαδροµές ηµερησίως) µε διάθεση αυτοκινήτου (taxi) για τις σχετικές µετακινήσεις, κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και σε τακτές ώρες προκαθορισµένων ραντεβού. 

 

Για λόγους ασφαλείας τόσο του υπαλλήλου όσο και των διακινούµενων αξιών, η µεταφορά θα πραγµατοποιείται 

περιοδικά µε διαφορετικά αυτοκίνητα (ταξί) που θα ανήκουν στην επιχείρηση του αναδόχου. 

 

Το όχηµα θα βρίσκεται καθηµερινά στο σηµείο του ραντεβού την προκαθορισµένη ώρα, µε ανοχή έως 15 λεπτά 

πιθανής καθυστέρησης του υπαλλήλου, ενώ θα προηγείται συνεννόηση για τις ηµέρες απεργίας των ταξί ή των άλλων 

µέσων µεταφοράς ή απουσίας του υπαλλήλου από την Υπηρεσία (λόγω άδειας κ.α.), ώστε να µην πραγµατοποιείται η 

µεταφορά τη συγκεκριµένη ηµέρα. 

 

Το ηµερήσιο αντίτιµο θα περιλαµβάνει το κόστος ραντεβού, το κόστος αναµονής επιβίβασης, καθώς και το δικαίωµα 

εκκίνησης (σηµαία) και θα καταβάλλεται καθηµερινά µε την ολοκλήρωση της διαδροµής στον εκάστοτε οδηγό, ο 

οποίος υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει στον υπάλληλο του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών τη σχετική ταµειακή 

απόδειξη.  

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

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. Επιπλέον θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο περικοπή 

αµοιβής κατά 10%, για κάθε παράλειψη ή πληµµελή εκτέλεση παρατηρείται  στις ανατιθέµενες δια της σύµβασης 

υποχρεώσεις του. 

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. 

 

Επίσης, το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως τη σύµβαση, µε έγγραφη προειδοποίηση του Αναδόχου 

προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. κατάργηση υπηρεσιών του κ.λ.π.). Σε 

περίπτωση µετεγκατάστασης των Υπηρεσιών του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. εντός  της ίδιας πόλης, οι 

υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται στην νέα διεύθυνση, κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσής του. 

 


