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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Ε.Τ.Α.Α. 

Αθήνα 16  Μαΐου 2016 
 
Αρ. Πρωτ. 116718/18-5-2016   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΣ 
 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μάρνη 22,  Τ.Κ. 104 33 – ΑΘΗΝΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Καπράλου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 52 17 325,  
Fax: 210 52 17 407, 2105217365 
Email : ekapralou@etaa.gr  
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την 
αντικατάσταση συμπιεστών κλιματιστικής εγκατάστασης,  στο κτήριο της οδού Σωκράτους 53, 
στην Αθήνα, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, προϋπολογισμού 19.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% ή 23.370,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .  
 

Το Ν.Π.Δ.Δ. 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 θα αφορά  
την αντικατάσταση συμπιεστών κλιματιστικής εγκατάστασης,  στο κτήριο της οδού Σωκράτους 
53, στην Αθήνα, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, προϋπολογισμού 19.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% ή 
23.370,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 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 αντικατάσταση συμπιεστών κλιματιστικής εγκατάστασης,  στο κτήριο της οδού Σωκράτους 53, 
στην Αθήνα, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΑΝ» 

 
  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, 2ος όροφος, τμήμα Πρωτοκόλλου, 
μέχρι την  Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 13:00 (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 προσφερόμενη  
τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς των ζητούμενων ειδών, με γερανοφόρο 
όχημα και της εναπόθεσης τους στο δώμα του κτιρίου,  κατά την διάρκεια Σαββατοκύριακου, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους των αδειών, της διαδικασίας έκδοσης τους, καθώς και της 
απομάκρυνσης από το χώρο των παλιών συμπιεστών, όπως αυτά όλα αναφέρονται αναλυτικά  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.  

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 13:00, της Τρίτης 24.05.2016, 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 ή της πράξης σύστασης  και των εγγράφων τροποποιήσεών τους  για ΟΕ, 
ΕΕ και ΙΚΕ  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  
 Ο  προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το 

Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά 
την τελευταία τριετία. 
 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 Τρίτη  24.05.2016 και ώρα 

13:30, στο Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1ο όροφο, όπου μπορεί να παρευρεθεί όποιος 
ενδιαφερόμενος το επιθυμεί.  

 
Για το έργο αυτό έχει ληφθεί η απόφαση επί του 5ου θέματος της 391ης /23-3-2016 συνεδρίασης του 

ΔΣ του ΕΤΑΑ (ΑΔΑ: ΩΓΟΨΟΡΕ1-8Χ2), περί διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
δέσμευσης  ποσού 19.000,00 €  πλέον ΦΠΑ 23%, σε βάρος του ΚΑΕ 0879.000 του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και  έχει 
εκδοθεί επίσης, η σχετική  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό  138/15-04-2016 (ΑΔΑ 
6ΠΦΕΟΡΕ1-Ω4Υ), ποσού 23.370,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.  

 
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 τη διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης (δικαιολογητικά, νομιμοποιητικά 

έγγραφα κλπ),  θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 
1ος όροφος,  κ.  Ε. Καπράλου τηλ. 210-5217325, fax  210-5217365.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με  τους τεχνικούς όρους της πρόσκλησης, παρέχονται τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες από τον κ.  Κ. Καμπίτση, τηλ. 210  5217374,  fax  210-5217365. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει αντικείμενο την ανάθεση του έργου της αντικατάστασης 

συμπιεστών κλιματιστικής εγκατάστασης, στο κτήριο της οδού Σωκράτους 53, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΑΝ.  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
Έργο αντικατάστασης συμπιεστών κλιματιστικής εγκατάστασης στο κτίριο του Τομέα Ασφάλισης 

Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ) , επί της οδού Σωκράτους 53 στην Αθήνα. 
 
Ως ελάχιστα για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της κλιματιστικής εγκατάστασης κρίνονται 

τα παρακάτω: 
 
1) Αντικατάσταση συμπιεστών με καινούριους. Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 
Προμήθεια δύο καινούριων συμπιεστών Copeland, ομοίων χαρακτηριστικών με τους υπάρχοντες 

προβληματικούς. Οι προς αντικατάσταση συμπιεστές είναι, ένας εξακύλινδρος συμπιεστή (D6) και ένας 
οκτακύλινδρος (D8SH1-5000-BWM/D). Οι καινούριοι συμπιεστές θα πρέπει να συνεργάζονται πλήρως 
με τους υπόλοιπους δύο υπάρχοντες συμπιεστές, οι οποίοι λειτουργούν με οικολογικό ψυκτικό υγρό 
R407C. Στην τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνεται  η αντίσταση του  κάρτερ, η αντικατάσταση ψυκτελαίων  
και στους συνεργαζόμενους συμπιεστές, η πλήρωση με την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού υγρού, η 
αντικατάσταση των φίλτρων γραμμής υγρού, η δοκιμή στεγανότητας και η αφύγρανση του κυκλώματος. 
Μετά από μία εβδομάδα κανονικής λειτουργίας των συμπιεστών, θα γίνει εκ νέου αντικατάσταση των 
ψυκτελαίων και των φίλτρων γραμμής νερού. Επίσης στη τιμή θα περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς 
με γερανοφόρο όχημα και εναπόθεσης στο δώμα του κτιρίου, κατά την διάρκεια Σαββατοκύριακου,  το 
κόστος των αδειών και της  διαδικασίας έκδοσης τους, καθώς και το κόστος  απομάκρυνσης  από το 
χώρο των παλιών συμπιεστών. 

2) Εργασίες αποξήλωσης των παλιών συμπιεστών, εγκατάσταση και σύνδεση των καινούριων στο 
δίκτυο. Στη τιμή θα περιλαμβάνεται το κόστος των  διαφόρων υλικών εγκατάστασης και μικροϋλικών 
όπως πχ. ασφάλειες κλπ. 

3) Αντικατάσταση ηλεκτρονόμων ισχύος. 
4) Πραγματοποίηση όσων αλλαγών απαιτηθούν στην εγκατάσταση, από θερμό σε ψυχρό και 

αντίστροφα. 
5) Δοκιμή  των συμπιεστών και η παράδοση τους σε πλήρη και  κανονική λειτουργία. 
6) Παράδοση των εγχειριδίων των συμπιεστών, του σχετικού documentation. 
7) Λήψη από πλευράς αναδόχου, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, όλων των 

απαραίτητων μέτρων  ασφαλείας, βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν. 
8) Τήρηση των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής 

και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ποινική και αστική, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί 
από παράβαση των  διατάξεων αυτών. 

9) Εκτέλεση όλων των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 
10) Απομάκρυνση των προς απόρριψη υλικών, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση 

του  χώρου καθαρισμένου και έτοιμου προς χρήση. 
 
 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Η εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πενήντα (50) 

ημερολογιακών ημερών,  από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου από τον Εργολάβο εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος, θα επιβληθεί ρήτρα 50 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης, η οποία θα παρακρατηθεί από την 
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πληρωμή του. Η καθυστέρηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε (15)  ημερολογιακές  ημέρες. 
Μετά την παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήματος, ο Ανάδοχος  κηρύσσεται έκπτωτος και 
επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.Δ. 118/2007 
(Κ.Π.Δ.). 

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ 

 
1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 
 Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, 

της αρχικής,  καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 
4146/2013 (Α.90)).  

 Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% 
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 Η κατά περίπτωση προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου (8% στην παροχή υπηρεσιών & 4% 
στην προμήθεια ειδών), στη προ Φ.Π.Α. αξία της σύμβασης, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω 
κρατήσεων. 

 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί 
με τον ανάδοχο. 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του παρακρατούμενου φόρου) περιλαμβάνονται 
στη καθαρή συμβατική αξία και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταμείο). 

2. Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στον Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν.) τα εξής:                                                                                                                                              
Α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.                                                                                                                  
Β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.                                                                                                   
Γ) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από τα 
οποία να προκύπτει ότι, ο Ανάδοχος  είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του,  που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).                                                                                               
Δ)  Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN).                                                                                                                  
Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

3. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα καταθέσει εγγυητική επιστολή για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% της προ ΦΠΑ συμβατικής αξίας.. Οι εγγυήσεις 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη − μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα 
των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση. 

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο 
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια 
οφειλή). 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

 Την ημερομηνία έκδοσης.  
 Τον εκδότη.  
 Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α.). 
 Τον αριθμό της εγγύησης. 
 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  
Η εγγυητική επιστολή θα ισχύει καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης και θα επιστραφεί στον 

Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του έργου της αντικατάστασης συμπιεστών 
κλιματιστικής εγκατάστασης,  στο κτήριο της οδού Σωκράτους 53, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και την 
πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεμοτήτων μεταξύ του Ταμείου και του Αναδόχου.  

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1) Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή λειτουργία των συμπιεστών και των εξαρτημάτων, που θα 

τοποθετήσει, για τουλάχιστον δύο έτη. 
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2) 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.  

3) Η ανάθεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οποίο έχει το 
δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει τη διαδικασία ανάθεσης, εάν κατά την κρίση του, οι τιμές που 
επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το Ταμείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 


