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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
νπογρτειο ειτι'ΑειΑΣ … Αθήνα 20, | …μου
κοιΝαΝικΩΝγποοεΣεαΝ

εοΝικο ιΔνγινιΑ και…" Ν.π.Δ.Δ. Αριθ. Πρωτ.: ψαξω:
Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι 11521 Αθήνα

Δ|νση Διοικητικών& ΟικονομικώνΥπηρεσιών
Τµήµα ΟικονομικώνΥπηρεσιών

Τηλ. 2106435916&ΡΞΧ : 2106440803
ειπε": ρτοιπίΗιίεεΘίάτίπ1άοίοπ.ςτ
Πληροφορίες: Χ. Τσιρογιάννης

Προς: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Υπόψη:

Θέμα : Πρόσκληση για προσφορά

Το Εθνικό 'Ιδρυμα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία για την αποψίλωση του

κήπου από αγριάχορτα και μάζεµα σε σακούλες για τις ανάγκες του ΕΙΚ ΑΘΗΝΩΝ, η

δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε συνολικό ποσό 248,00 € συμπεριλαµβανομένου ΦΠΑ και

Θα βαρύνει τον Κ.Α. 0899 του προύπολογισμού οικονομικού έτους 2019 κατά ποσά

248,00 €, καθώς και τον κωδικό είδους (Ο…) : 77312000-0.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθ. 170|23*
10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υπαχρέωσης µε ΑΔΑ: 9ΨΧΞ469Η2Σ-015.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προµήθεια

σύμφωνα με την επισυναπτόµενη τεχνική περιγραφή, µέχρι την 31/10/2019.
Προς απόδειξη της µη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε,
μαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.Αποαπασια ποινικού ιπτρώαυ. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:αα) στις περιπτώσεις

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

στους διαχειριστές,ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β.Φοραλογικη΄ ενημεράτητα
γ.Αοςραλιοτικη΄ ενημερότητα(ΕΦΚΑ - ΙΚΑ - Κ.Λ.Π.)

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συµβάσεις με εκτιμώµενη αξία
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοοίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73
παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017,
άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του
Ν.4497|2ω7)]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α|Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΠΝ

1 ΑΠΟΨ|ΛΠΣΗ ΚΗΠΟΥ ΑΠΟ ΑΓΡ|ΟΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΜΑΖΕΜΑ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

πΑΡΑΡτΗΜΑ ||

ΕΝΔΕ|κτικοΣ προΨποΛοι'ιΣΜοΣ
ΜΑ Ε|ΔοΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗΑΞΙΑ/€ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑΙ€

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
1 ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ.ΑΞ|Α
ΣΥΜΠΕΡ|ΝΟΥ ΦΠΑ



ΑΔΑ: Ω5ΞΤ469Η2Σ-ΟΙΘ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 29 | 10 |2019
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Αριθ. Πρωτ.: 4508 /Φ2
Ζαχάρωφ 1 Αµπελόκηποι 11521Αθήνα

Δ|νση Διοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τμήµα Οικονομικών Υπηρεσιών

Τηλ. 2106435916&Ρ8Χ : 2106440803
ειπΒί|: ρω…ίτΙ'ιίες©ίαιί…εΙ(οΐοη.ςτ
Πληροφορίες: Χ. Τσιρογιάννης

Προς: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Υπόψη:

Θέµα: Πρόσκληση για προσφορά

Το Εθνικό 'Ιδρυµα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία για την αποψίλωση του
κήπου από αγριόχορτα και µάζεµα σε σακούλες για τις ανάγκες του ΕΙΚ ΑΘΗΝΩΝ, η
δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε συνολικό ποσό 248,00 € συµπεριλαµβάνομε΄νου ΦΠΑ και
Θα βαρύνει τον Κ.Α. 0899 του προύπολογισυαύ οικονοµικού έτους 2019 κατά ποσό
248,00 €, καθώς και τον κωδικό είδους (οι…) : 77312000-0.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 17Ο/23*
10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 9ΨΧΞ469Η2Σ-015.
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική Προσφορά για την ανωτέρω Προμήθεια
σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη τεχνική περιγραφη, µέχρι την 31/10/2019.
Προς απόδειξη της µη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν…4412/2016, παρακαλούµε,
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α.Απόσπασ α ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως…) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
στους διαχειριστές,ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β.Φορολαγικη΄ ενη ερότητα
γ.Ασςραλιατικη΄ ενη ερότητα(ΕΦΚΑ - ΙΚΑ - Κ.Λ.Π.)

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δηµόσιες συμβάσεις µε εκτιμώμενη αξίαίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοαίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017,άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.15 του άρθρου 107 τουΝ.4497/2017)]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: Ω58Τ469Η2Σ-Ο|Θ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α|Ά ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤ|ΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝ|ΚΠΝΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΠΝ

1 ΑΠΟΨ|ΛΩΣΗ ΚΗΠΟΥ ΑΠΟΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΜΑΖΕΜΑ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ||

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ0Σ ΠΡΟΐΠΟΛΟΓΙΣΜ0Σ
Α|Α Ε|ΔοΣ ΜΟΝΑΔΑ |'|οΣοτΗτΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ… ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞ|ΑΙ€

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ.ΑΞΙΑ
ΣΥΜΠΕΡ|ΝΒΥ ΦΠΑ

Η Προϊσταµένη Διεύθυνσης

Χρυσή ΡειζΓ'|


