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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην αντικατάσταση
συμπιεστή COPELAND  D8SH1-5000-BWM/D κλιματιστικής εγκατάστασης κτιρίου ιδιοκτησίας ΤΑΝ επί
της Σωκράτους 53, στην Αθήνα, προϋπολογισμού 9.800 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Σας γνωρίζουμε ότι, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 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  αντικατάσταση  συμπιεστή  COPELAND  D8SH1-5000-BWM/D κλιματιστικής
εγκατάστασης κτιρίου ιδιοκτησίας ΤΑΝ επί της Σωκράτους 53, στην Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
118/2007, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι  ενδιαφερόμενες  εταιρίες  καλούνται  να  υποβάλλουν  σε  σφραγισμένο  φάκελο  τη  σχετική  οικονομική
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  Τετάρτη 23 Ιουλίου  και  ώρα  10:00 π.μ., σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που
αναφέρονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε ξεχωριστό φάκελο, θα πρέπει απαραίτητα
να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα, την ημερομηνία της προσφοράς, καθώς και την ένδειξη:
«Υποβολή  προσφοράς  για  την  αντικατάσταση  συμπιεστή  COPELAND  D8SH1-5000-BWM/D κλιματιστικής
εγκατάστασης κτιρίου ιδιοκτησίας ΤΑΝ επί της Σωκράτους 53, στην Αθήνα». 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 τα εξής:
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 πιο κάτω δικαιολογητικά
του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007

 ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από διαγωνισμό του Δημοσίου, ούτε έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του
Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι  δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ.
60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

 Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
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 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το
ειδικό επάγγελμα που ασκεί.

 Δικαιολογητικά σύστασης Εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο

να προκύπτει ότι δε τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη  κατάσταση  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  έκδοσης
απόφασης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

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 κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, εργαλεία,
μεταφορικά μέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης. 

γ) 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  έχει  επισκεφθεί  τον  τόπο  του  έργου  και  έχει  λάβει  γνώση  υπάρχουσας
κατάστασης του ψυκτικού συγκροτήματος στο κτίριο επί της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 (Κτίριο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ). 

δ) Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο του ζητούμενου
έργου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο μόνο του προκηρυχθέντος έργου. 

ε) Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους και προϋποθέσεις.
 
ΕΓΓΥΗΣΗ  :  Ο  ανάδοχος  θα  καταθέσει  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  ίση  με  το  10%  του  συμβατικού
τιμήματος χωρίς τον ΦΠΑ. 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  το αργότερο εντός σαράντα (40) ημερολογιακών
ημερών, από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

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

Γ  ια τα τιμολόγια του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.:
 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 σύμβασης [άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61
ν. 4146/2013 (Α.90)], η οποία θα υπολογίζεται και θα παρακρατείται κατά την πληρωμή κάθε τιμολογίου.

 τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 Παρακράτηση  φόρου  8% στην  προ  Φ.Π.Α.  αξία  του  τιμολογίου,  μετά  την  αφαίρεση των  πιο  πάνω
κρατήσεων.

 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
22/07/2014 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  στις  23/07/2014  και  ώρα  10:30 στο
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του Ε.Τ.Α.Α. στον ημιώροφο, όπου 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.

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ COPELAND D8SH1-5000-
BWM/D ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» 

Για την εύρυθμη λειτουργία της κλιματιστικής εγκατάστασης του κτιρίου του ΤΑΝ επί της οδού Σωκράτους

53  απαιτείται  η  πλήρης  λειτουργία  του  ψυκτικού   συγκροτήματος   αέρα  -  νερού  τύπου  CLIVET WRAT  A

4.180ST, ψυκτικής  ισχύος  130  kw, το  οποίο αποτελείται  από  δύο  ψυκτικά  κυκλώματα,  ένα  60  kw  με  δύο

συμπιεστές  και   ένα  70 kw  επίσης  με  δύο  συμπιεστές,   συνεργαζόμενα  μεταξύ  τους  μέσω  εντολών

επεξεργαστή  CAREL, από τα οποία το δεύτερο ψυκτικό κύκλωμα βρίσκεται εκτός λειτουργίας, λόγω βλάβης του

ενός εκ των δύο συμπιεστών του κυκλώματος. Συνεπώς για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης απαιτείται

η αντικατάσταση του ενός ανενεργού –προβληματικού συμπιεστή.

Α. Για την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου συμπιεστή απαιτούνται:   

1. Η προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου αντίστοιχου συμπιεστή  Copeland ομοίων χαρακτηριστικών με

τον  υπάρχοντα  προβληματικό  Copeland D8SH1-5000-BWM/D.  Ο καινούριος  συμπιεστής  θα  πρέπει  να

συνεργάζεται πλήρως με τους υπόλοιπους τρεις υπάρχοντες συμπιεστές στους οποίους έχει γίνει αλλαγή του

ψυκτικού υγρού σε οικολογικό ψυκτικό υγρό R407C. Στην τιμή περιλαμβάνεται  το κατάλληλο Κάρτερ και

capacity control.

2. Το  κόστος  μεταφοράς  με  γερανοφόρο  όχημα  συμπεριλαμβανομένου  του  κόστους  των  αδειών  και  την

πραγματοποίηση  της  μεταφοράς  και  εναπόθεσης  στο  δώμα  του  κτιρίου  κατά  την  διάρκεια

Σαββατοκύριακου. Η απομάκρυνση από το χώρο του παλιού συμπιεστή.

3. Εργασίες αποξήλωσης παλιού συμπιεστή, εγκατάσταση και σύνδεση του καινούριου στο δίκτυο, τα διάφορα

υλικά εγκατάστασης και μικροϋλικά.

4. Η δοκιμή του συμπιεστή και η παράδοση του σε πλήρη και  κανονική λειτουργία.

Β. Σύμφωνα και με την έκθεση του αναδόχου συντήρησης της προηγούμενης περιόδου η εκτονωτική βαλβίδα δεν

λειτουργεί ικανοποιητικά. Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει σοβαρό πρόβλημα και χρήζει αντικατάστασης θα

πρέπει  πρώτα  να  αντικατασταθεί  ο  συμπιεστής  Α’  του  2ου ψυκτικού  κυκλώματος  (αυτός  δηλαδή  που  χρήζει

αντικατάστασης),  προκειμένου  η  εκτονωτική  βαλβίδα  να  δοκιμαστεί  σε  πλήρες  φορτίο,  δηλαδή  με  ταυτόχρονη

λειτουργία και των δύο συμπιεστών (Α’ και Β’ στο 2ο κύκλωμα). 

   Μετά την αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί επανέλεγχος και εφόσον διαπιστωθεί ότι πρέπει να αντικατασταθεί η

εκτονωτική  βαλβίδα  θα  προχωρήσει  η  αντικατάσταση.  Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  της

καινούριας εκτονωτικής βαλβίδας  καθώς και  όλες οι εργασίες και τα διάφορα υλικά και μικρουλικά που απαιτούνται

προκειμένου να αντικατασταθεί η υπάρχουσα προβληματική με αντίστοιχη καινούρια και να δοθεί σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

1.1   Αντικατάσταση Συμπιεστή:   9.000,00 € Ευρώ

1.2  Επανέλεγχος και Αντικατάσταση Εκτονωτικής Βαλβίδας :     800,00 € Ευρώ

 Συνολική Τιμή:  9.800,00 € Ευρώ πλέον

ΦΠΑ 23%. 

 
2.  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

•Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται οι τιμές σε ευρώ (€)  ολογράφως και αριθμητικώς, για Α)
την αντικατάσταση του συμπιεστή,  και Β) για τον επανέλεγχο και την αντικατάσταση της εκτονωτικής
βαλβίδας 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.
•Παράλειψη αναφοράς συνολικής τιμής, αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.
•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 της αξίας των εργασιών αντικατάστασης συμπιεστή – εκτονωτικής βαλβίδας  στον Ανάδοχο
θα γίνει από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά
την  οριστική  παραλαβή  των  ανελκυστήρων  από  την  Ειδική  Επιτροπή  Παραλαβής  Εργασιών  Τεχνικής
Φύσεως.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Τομέα Ασφάλισης Νομικών
1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α.  Τιμολόγιο του αναδόχου – Δελτίο Αποστολής 
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 πώλησης 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.
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Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική περιγραφή του έργου παρέχονται από τον  κ. Νικόλαο Μοσχάκη
210-5217372  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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