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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την
παροχή υπηρεσιών που αφορά στη συντήρηση και την πιθανή επισκευή επτά
(7)

ψυκτικών

μηχανημάτων

καθαρισμού

πόσιμου

νερού,

που

είναι

εγκατεστημένα σε κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Χρ. Λαδά 6,
Αθήνα».
Αξιότιμοι κύριοι,
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη:
(α) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών

(προσαρμογή

στις

Οδηγίες

2014/24/

ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ)»,

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
(β) τις αποφάσεις:
1. Την υπ’αριθμ. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β/23.05.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης

με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
(γ) τα έγγραφα:
2. Το με ΑΔΑΜ : 21REQ008131863 πρωτογενές αίτημα
3. Την με ΑΔΑ: ΨΓΘΧ46ΨΖ2Ν-6Υ1 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου για την
έγκριση της δαπάνης
4. Την με ΑΔΑΜ: 21REQ008260881, ΑΔΑ: Ω50446ΨΖ2Ν-ΙΦ9 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2021 (ΚΑΕ: 00.0887, αριθμ. εγγραφής : 124)
και προκειμένου να προβεί στην «παροχή υπηρεσιών που αφορά στη συντήρηση και
την πιθανή επισκευή επτά (7) ψυκτικών μηχανημάτων καθαρισμού πόσιμου, που είναι
εγκατεστημένα σε κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οδό Χρ. Λαδά 6 Αθήνα,
παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά (πρωτότυπη με σφραγίδα –

υπογραφή) στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΠΑ (Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα / 3ος
όροφος γραφείο 33), ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με υπογεγραμμένα
τα σχετικά έγγραφα με χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τα νόμιμα) στην διεύθυνση
procurements@uoa.gr, μέχρι τις 23.04.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Αντικείμενο Υπηρεσίας: Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί:
Η συντήρηση και πιθανή επισκευή επτά (7) ψυκτικών μηχανημάτων καθαρισμού πόσιμου
νερού, μάρκας Coway, μοντέλο: CHP-06EU, που είναι εγκατεστημένα σε κτήριο της Χρ.
Λαδά 6, στην Αθήνα.
Η υπηρεσία κατατάσσεται στον εξής κωδικό Κοινού Λεξιλογίου (CPV): 50530000-9.
Πιο αναλυτικά:
Περιγραφή των υπηρεσιών για τη συντήρηση και πιθανή επισκευή επτά (7) ψυκτικών
μηχανημάτων καθαρισμού πόσιμου νερού
ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΜ.

Ψυκτικό μηχάνημα
καθαρισμού πόσιμου
νερού, μάρκας Coway,
μοντέλο: CHP-06EU

Καθαρισμός και αλλαγή όλων των
απαιτούμενων φίλτρων και πιθανή
επισκευή αυτών
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
ανταλλακτικών
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Η συντήρηση να αποσκοπεί στη σωστότερη επεξεργασία του νερού και την ασφαλέστερη
χρήση των συστημάτων από τους χρήστες, με όλες τις απαραίτητες εργασίες,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ανταλλακτικών (ήτοι φίλτρα και άλλων μικροϋλικών
που τυχόν απαιτηθούν).
Επισημαίνεται, ότι είναι εφικτή, πριν την υποβολή προσφοράς, η επίσκεψη των
ενδιαφερομένων στους χώρους που είναι εγκατεστημένα τα μηχανήματα, κατόπιν
συνεννόησης με τον υπεύθυνο Επόπτη του Κτηρίου (Χρ. Λαδά 6, Αθήνα).
Προϋπολογισμός: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.209.68€ πλέον
ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.500,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, και βαρύνει τον ΚΑΕ
00.0887 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Π.Α. οικονομικού έτους 2021.
Παρατίθεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Ι) το οποίο πρέπει να
συμπληρωθεί υποχρεωτικά.
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Χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς: έως 31-12-2021.
Τρόπος πληρωμής: Η εξόφληση της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα
πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών και εφόσον προσκομιστούν
στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου τα νόμιμα δικαιολογητικά ήτοι:
α) Τιμολόγιο
β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
γ) Βεβαίωση Επιτροπής παραλαβής για την καλή εκτέλεση των εργασιών της παρούσας,
χωρίς επιφυλάξεις, όπου θα πιστοποιείται η έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους παροχή
των Υπηρεσιών.
δ) Κάθε άλλο έγγραφο/πιστοποιητικό κλπ. που απαιτείται εκ του νόμου.
1. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα κατά το νόμο οριζόμενα παραστατικά/
δικαιολογητικά.
2. Πέραν των αναφερομένων τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις εκτός του
αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Πανεπιστήμιο.
3. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, 8%, για την παροχή
υπηρεσιών φόρος εισοδήματος.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον με:
α) με κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 350 παρ.3 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 31619 ΦΕΚ
Β΄969/22.03.2017 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ
2013/30-5-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %,
β) με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή
άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο,
Επισημαίνεται ότι τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. ή αύξηση ή επιβολή κρατήσεων βαρύνει τον
ανάδοχο, ενώ τυχόν μείωση αυτών λειτουργεί σε όφελος της Αναθέτουσας αρχής,
μειούμενου αναλόγως του τιμήματος.
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ
μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια,
αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.), που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών
εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές
και κανονιστικές Διατάξεις.
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Η παρούσα πρόσκληση είναι διαθέσιμη και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στη διεύθυνση: https://www.uoa.gr, στη
διαδρομή:
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/prokiryxeis/prokiryxeis_diagonismon_tmimatos_p
romitheion/.

Με εντολή Πρύτανη
Η κατ’ αναπλήρωση Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών

*υπογραφή

Δέσποινα Βαρβέρη
signed
DESPOI Digitally
by DESPOINA
VARVERI
NA
Date: 2021.04.19
VARVERI 13:29:58 +03'00'

* Ηλεκτρονική διεκπεραίωση. Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο τηρείται στο αρχείο
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Οικονομική προσφορά Υπηρεσιών υπηρεσιών για τη συντήρηση & πιθανή επισκευή
επτά (7) ψυκτικών μηχανημάτων καθαρισμού πόσιμου νερού

Είδος

Περιγραφή
υπηρεσιών

Ψυκτικό
μηχάνημα
καθαρισμού
πόσιμου νερού,
μάρκας Coway,
μοντέλο: CHP06EU

Καθαρισμός και
αλλαγή όλων
των
απαιτούμενων
φίλτρων και
πιθανή επισκευή
αυτών
συμπεριλαμβανο
μένων των
σχετικών
ανταλλακτικών

Τιμή
Μονάδος
Τεμ.
(χωρίς ΦΠΑ)
αριθμητικώς

Τιμή
Μονάδος
(χωρίς
ΦΠΑ)
ολογράφως
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Μερικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ
Ποσό ΦΠΑ
Τελικό σύνολο με ΦΠΑ

5

Συνολικό
κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ)
αριθμητικώ
ς

Συνολικό
κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ)
ολογράφως

