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Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος
∆ΡΑΣΗ: ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ
ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ηµεροµηνία : 28 Απριλίου 2021

Στο πλαίσιο του προγράµµατος του ϑέµατος µε κωδικό ΟΠΣ 5048455, προσκαλούνται οι ενδιαϕερόµενοι οικονοµικοί ϕορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, (πιν. 1) ενδεικτικού προϋπολογισµού 5500.00 e πλέον Φ.Π.Α. και
6820.00 e περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου, στο συνηµµένο υπόδειγµα προσφοράς :
Κατά τη σύνταξη της προσφοράς, ϑα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :

 Η προσφορά υποβάλλεται για την εκτιµώµενη τιµή ανά είδος/διαιρετή υπηρεσία για την
οποία ενδιαφέρεστε,

 Η παράδοση/παροχή υπηρεσίας αφορά στην διεύθυνση Σ. Χάου 1 & Αµβρακίας, Σεπόλια,
 Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο για δύο (2) µήνες από τη λήξη
κατάθεσης της προσφοράς,

 Οι προσφερόµενες τιµές παραµένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση τιµών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :
Τετάρτη, 05– 05– 2021 και ώρα 16:30
Οι προσφορές ϑα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση :
Προς : ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν : Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Οµήρου 54,
106 72 Αθήνα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα προσφορά, από οικονοµική άποψη, ϐάσει τιµής.
Η παροχή υπηρεσίας υλοποιείται ως «∆ηµόσια Σύµβαση ΄Εργων - Προµηθειών» κατά την έννοια
της περίπτωσης (ϐ) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισµοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάϕιο ϐ΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόµου 4412/2016
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«∆ηµόσιες Συµβάσεις ΄Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016), λαµβανοµένων υπόψη των προβλεπόµενων καταργούµενων και µεταβατικών διατάξεων που περιλαµβάνονται σε αυτόν.
Η δαπάνη του έργου ϑα ϐαρύνει τις πιστώσεις του έργου ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ και έχει εγγραφεί στον εγκεκριµµένο προϋπολογισµό Οικ. ΄Ετους 2021.
Στην προσφορά ϑα αναγράφεται η τιµή της παροχής υπηρεσίας πλέον Φ.Π.Α. και σε κάθε
περίπτωση η προσφορά του ϕορέα, δεν ϑα πρέπει να υπερβαίνει τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό(
εφόσον η προσφορά αφορά την εκτιµώµενη τιµή ανά είδος/διαιρετή υπηρεσία για την οποία
ενδιαφέρεστε).

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός ϕορέας οφείλει µε την οικονοµική προσφορά του σε περίπτωση
που η δαπάνη ξεπερνά τις 2.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., να συνυποβάλει :
1 Πρόσφατο απόσπασµα ποινικού µητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών µηνών από
την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς) σε περίπτωση που ο οικονοµικός ϕορέας είναι
ατοµική επιχείρηση ή του/ων διαχειριστή/ών σε περίπτωση νοµικού προσώπου υπό τη µορϕή της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε)
ή προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε) ή του διευθύνοντος συµβούλου και των µελών του ∆.Σ.
σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας (Α.Ε) ή των µελών του ∆.Σ. σε περίπτωση συνεταιρισµού

ή
Υπεύθυνη δήλωση, εκ µέρους του οικονοµικού ϕορέα, σε περίπτωση ϕυσικού προσώπου
ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, στην οποία ϑα αναγράφεται ότι «δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού του οικονοµικού ϕορέα σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει». Στην περίπτωση
νοµικού προσώπου η δήλωση αφορά το σύνολο των ϕυσικών προσώπων που είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου του οικονοµικού ϕορέα.
2 Πιστοποιητικό ϕορολογικής ενηµερότητας,
3 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας και
4 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης των τελευταίων 30 εργάσιµων ηµερών (σε περίπτωση όπου ο οικονοµικός ϕορέας είναι νοµικό πρόσωπο).
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Περιγραφή
Αριθµός Κλιµατιστικών Μονάδων
∆υνατότητα Ψύξης και Θέρµανσης
Τύπος Κλιµατιστικών Μονάδων
Κατηγορία Ονοµαστικής Ισχύος
(btu)
Ονοµαστική Απόδοση (σε kW)
ψύξης
Ονοµαστική Απόδοση (σε kW)
ϑέρµανσης
Τύπος Λειτουργίας
Συντελεστής Seer
Ενεργειακή κατηγορία Ψύξης
Συντελεστής SCOP για κλιµατική Ϲώνη Average
Ενεργειακή κατηγορία Θέρµανσης

Απαίτηση
11
ΝΑΙ
Split Επιτοίχιο
Τουλάχιστον 12.000 btu
Τουλάχιστον 3,50
Τουλάχιστον 3,50
Inverter
Τουλάχιστον 6,65
Α++
Τουλάχιστον 4,36
Α+

Για τα κλιµατιστικά, οι σωληνώσεις χαλκού, οι σωληνώσεις για την αποµάκρυνση των συµπυκνωµάτων της εσωτερικής µονάδας, τα µονωτικά υλικά, οι ϐάσεις στήριξης εσωτερικής και
εξωτερικής µονάδας, οι καλωδιώσεις ϱεύµατος και εντολών καθώς και όποιο άλλο υλικό ή εργασία
απαιτηθεί για την εγκατάσταση - τοποθέτηση και ενεργοποίηση των κλιµατιστικών ϑα παρασχεθούν
από τον Ανάδοχο αδαπάνως για τον Φορέα.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στην κα Κ. Ανδρωνά (e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr) όλες τις εργάσιµες µέρες, κατά τις ώρες
09:00-15:00 και στα τηλέφωνα 210 36 46 953.
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Πίνακας 1: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Περιγραφή
Επίτοιχη κλιµατιστική µονάδα

CPV

Μον. Μέτρ.

Ποσότητα

39717200-3
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ΤΕΜ

Τιµή Μον.

ΦΠΑ (%)

Σύνολο

Σύνολο
ΦΠΑ
Σύνολο

Με την παρούσα προσφορά αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της από 28/4/2021 πρόσκλησης και τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016.
Αθήνα, . . . . . . . . .
Ο Προσφέρων

(σφραγίδα - υπογραφή)
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