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ΑΔΑΜ:
ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ:

112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλέφ 210-550 5042
Φ.831/31633
Σ.6706
Ελευσίνα, 8 Οκτ 21

Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. B22/2021)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ:21REQ009330922
β. Εγκεκριμένo Αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ009335114
1.
Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών, προσκαλείται/ούνται ο/οι
οικονομικός/οί φορέας/είς του πίνακα αποδεκτών για την υποβολή οικονομικής
προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών
του παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Είδος

CPV

Περιγραφή

1

2

Συντήρηση λέβητα Κ.Θ.
θερμαντικής ισχύος μικρότερης
των 120.000 kcal ως Τ.Π.

Εκτιμώμενη

Συνολική

Μέτρησης

Μονάδα

Ποσότητα

Αξία ανά Μ.Μ.

Αξία

(Μ.Μ.)

(χωρίς ΦΠΑ)

50720000-8

τεμ

109

70,00

7630,00

Συντήρηση λέβητα Κ.Θ.
θερμαντικής ισχύος μεγαλύτερης 50720000-8
των 120.000 kcal ως Τ.Π.

τεμ

46

105,00

4830,00

Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ
Ποσοστό ΦΠΑ 24%
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία με ΦΠΑ
2.
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις
ποσοστού 6,27868%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.
3.
Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.)
ποσοστού 4% για αγαθά ή 8% για υπηρεσίες επί της καθαρής αξίας
(αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του
Ν.4172/13.
4.
όρους:

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους

α. Τεχνική Προδιαγραφή ή Στοιχεία: Ως το Παράρτημα «Β» της
παρούσας ή τα επισυναπτόμενα έγγραφα.
β. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Εκτέλεση των εργασιών εντός δέκα
(10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
γ. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα υπό προμήθεια αγαθά

12.460,00€
2.990,40€
15.450,40€

21PROC009336301 2021-10-08
παραδίδονται στη Διαχείριση εφοδιασμού της Μονάδας κατόπιν τηλεφωνικής
συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη
διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, με μακροσκοπική εξέταση, μπορεί δε
να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η
διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.
δ.

Χρόνος ισχύος προσφοράς: 10 ημέρες

ε. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας.
στ. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία
αποστολής των προσφορών είναι η 12/10/2021.εως της 17:00μμ Προσφορές που
παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη κανονικές και δεν
αξιολογούνται.
ζ Δικαίωμα υποβολής προσφοράς: Ο οικονομικός φορέας ή οι
οικονομικοί φορείς προσκαλούνται ονομαστικά με το παρόν. Επισημαίνεται ότι δεν
λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να
υποβάλουν προσφορά.
η. Τρόπος υποβολής προσφορών: Η υποβολή προσφορών γίνεται
ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail) στη διεύθυνση
diacheiristesdapanon@gmail.com, είτε με ταχυδρομική αποστολή στη Διεύθυνση
«112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – Λ.ΓΕΛΑΣ 1,ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ
19200 » Αιτιολογία: Προσφορά Δαπάνης, με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία
ταχυμεταφοράς (courier) είτε με την κατάθεσή τους ιδιοχείρως στη Κεντρική
γραμματεία της Μονάδος. Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει
για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν.
Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή (μη επεξεργάσιμη – pdf):
(1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86,
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης
υποβολής προσφορών στην οποία συμμετέχει και να αποδέχεται ρητά όλους τους
όρους της εν λόγω πρόσκλησης.
(β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 2 α) και
β) του άρθρου 73 Ν.4412/16.
(γ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του κυρώσεις οριζόντιου αποκλεισμού,
του άρθρου 74 του Ν.4412/16.
(2) Τεχνική προσφορά από την οποία θα αποδεικνύεται η
συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις προδιαγραφές και τους όρους,
καθώς και τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική
επάρκεια.
(3)
Α

Οικονομική προσφορά ως το υπόδειγμα του Παραρτήματος
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ι.

Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών –Έκδοση απόφασης Ανάθεσης

(1) Η αναθέτουσα αρχή κάνει αξιολόγηση των προσφορών,
αποκλείοντας όσους οικονομικούς φορείς δεν κατέθεσαν προσφορές που να
πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΥΠ.
(2) Η αναθέτουσα αρχή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των προσφορών, αποστέλλει πρόσκληση στο μειοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο
και τον προσκαλεί εντός 5 ημερών, για την προσκόμιση:
(α) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/86 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 79A του
Ν.4412/16. Πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή των
δικαιολογητικών ανάθεσης. Εναλλακτικά, δίδεται η δυνατότητα προσκόμισης,
αποσπάσματος του ποινικού μητρώου [έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία υποβολής του], με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73.
(β) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 2 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
(γ) Υπεύθυνη δήλωση, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά
την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, περί μη επιβολής
σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, στο
πλαίσιο του άρθρου 74 του Ν.4412/16.
(δ) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα. Το συγκεκριμένο αποδεικτικό
(νόμιμης εκπροσώπησης) πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του.
(3) Εφόσον τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι αποδεκτά,
η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση ανάθεσης, την οποία αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ
και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την κοινοποιεί ειδικώς στον ανάδοχο και στους
υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που κλήθηκαν να καταθέσουν προσφορά και
κατέθεσαν. Επισημαίνεται ότι με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η
σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του συμφωνητικού έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
(4) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για
80% μέχρι και το 120% της ποσότητας αγαθών.
(5) Προσκαλείται ο ανάδοχος για υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό του σε μορφή ΙΒΑΝ, που
συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου
της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της τράπεζας
αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.
ια.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: Δεν απαιτείται

ιβ.

Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:
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(1) Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος
που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικειμένου.
(2) Γραμμάτια εισαγωγής του αγαθού στην αποθήκη του φορέα
(όπου απαιτείται) ή αντίστοιχη βεβαίωση.
(3)

Τιμολόγιο του προμηθευτή.

(4) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους
φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).
ιγ.
Διαδικασία
Χρόνος
Εξόφλησης:
Η
πληρωμή
του
αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού
Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών.
(1) Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από
την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των
λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.
(2) Εφόσον προβλέπεται από το συμφωνητικό διαδικασία
αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των
παραλαμβανόμενων αγαθών με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, και εάν η
αναθέτουσα αρχή παραλάβει το τιμολόγιο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια
ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή επαλήθευση, τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή (δηλ. την ημερομηνία
ολοκλήρωσης της αποδοχής ή επαλήθευσης).
ιδ. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε
περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του,
εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/16.
ιε. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να
ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και
την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της
αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ.
18/1989 (Α΄ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η
προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το
παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής
ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,
χωρίς ΦΠΑ.
Πληροφορίες: Σμίας (ΥΤΑ)Κασάρχου Θεοδώρα , 210 550 5042

Σμχος (Ι) Ματθαίος Συμεωνίδης
Ακριβές Αντίγραφο
Σμίας (ΥΤΑ) Κασάρχου Θεοδώρα

Διοικητής

21PROC009336301 2021-10-08
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
«Β» Τεχνική προδιαγραφή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
1. ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Αποδέκτες για Πληροφορία
112ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ. /ΑΔ.31633 /Σ.6706/8 Οκτ 21/112ΠΜ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:
ΑΦΜ:
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Α/Α

Είδος

CPV

Περιγραφή

1

2

Συντήρηση λέβητα Κ.Θ.
θερμαντικής ισχύος μικρότερης
των 120.000 kcal ως Τ.Π.

Μονάδα

Ποσότητα

Μέτρησης
(Μ.Μ.)

Εκτιμώμενη
Αξία ανά Μ.Μ.
(χωρίς ΦΠΑ)

Συνολικ
ή
Αξία

ΦΠΑ

50720000-8

τεμ

109

24%

Συντήρηση λέβητα Κ.Θ.
θερμαντικής ισχύος μεγαλύτερης 50720000-8
των 120.000 kcal ως Τ.Π.

τεμ

46

24%

Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (€) χωρίς
ΦΠΑ
Ποσοστό ΦΠΑ 24%
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία με ΦΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού
6,27868%.
2. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού
ποσοστού 4% για αγαθά ή 8% για υπηρεσίες επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων
των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.

Ακριβές Αντίγραφο
Σμίας (ΥΤΑ) Κασάρχου Θεοδώρα

Επγος (Ο) Μαγκουσοχατζάκης Εμμ.
ΕΟΥ
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112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.31633/Σ.6706/8 Οκτ 21/112ΠΜ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1. Το τεχνικό αντικείμενους παρούσας απαίτησης δύναται να διατεθεί κατόπιν
αυτοψίας στο χώρο του έργου

Ακριβές Αντίγραφο
Σμίας (ΥΤΑ) Κασάρχου Θεοδώρα

Επγος (Ο) Μαγκουσοχατζάκης Εμμ.
ΕΟΥ

