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Υπόψ η:

Θέμα : Πρόσκληση για προσφορά

Το Εθνικό "Ιδρυµα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την συντήρηση για επτά (7) μήνες
του καυστήρα φυσικού αερίου για τις ανάγκες του ΕΙΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η

δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε συνολικό ποσό 589,00 € σαμπεριλαμβανοµένου ΦΠΑ και

Θα βαρύνει τον Κ.Α. 0412 του προύπολογισμού οικονομικού έτους 2019 κατά ποσό
252,43 € και τον αντίστοιχο Κ.Α.του προύπολογισμού οικονοµικού έτους 2020 κατά ποσό

336,57€, καθώς και τον κωδικό είδους (αν) : 50531100…7.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. ].71/23-
10>2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε ΑΔΑ: 9Ρ8Χ469Η2Σ-Ξ5Ρ.

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.Απόσποσµα ποινικού μητρώου. 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 ολα τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β.Φορολογική εν… ερότητο

γ. σφαλιατικη' ενηµερότητα(ΕΦΚΑ … ΙΚΑ - Κ.Λ.Π.)

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δηµόσιες συµβάσεις με εκτιμώμενη αξία
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73
παρ.6 Ν.44].2|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.4497/2017)]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ[ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΨΤ|ΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝΑ|Α …σε

1 1. Η… (1) κΑγΣτΗΡΑΣ -ΛΕΒΗΤΑΣ πιει… κε 1οοωοο.οοο…η
πΑΡοχΗ νπ…>εΣ…Ν 2. ΜετΡΗΣΗ κΑνΣΑΕΡιΩΝ κΑι ΡνΘΜιΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣ|ΜΟΥ[με΄τµηση*
ΣνΝτΗΡΗΣΗΣ τον κΑνΣτΗΡΑ ρύθµιση καυστήρα µε ηλεκτρονικό αναλυτή … 900)
ωγΣικονΑεΡιον ιΣχγοΣ 34 πιΣτοποιΗτικο ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(ΔΕΛΤ|ΟΕΛΕΓΧΟΥ)
Μπρουκ… 4.ΕΛΕΓΧΟΣΣνΣτΗΜΑτοΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

5. επιΣκΕνΗ ΒΛΑΒΩΝ κΑγΣτΗΡΑ εκτοΣ τµ; ΑΞιΑΣ π…
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ|ΚΩΝ

πΑΡΑΡτΗΜΑ ||

ΕΝΔΕικτ|κοΣ πΡο'Υ'ποΛοΓιΣΜοΣ
ΝΑ "ΔΟ: ΜΟΝΑΔΑ ΠοΣοτΗτλ ΚΑΘΑΡΗΑΞΙΑ! € ΣΥΝΩΛ|ΚΗΑΞΙΑ ! €

ΜετνΗεΗΣ
1 Μπο… νΠΗΡΕΣ|ΩΝ νπΗΡεΣιΑ 7

ΣνΝτ…=ΗΣΗΣ τον κΑνπΗΡΑ ΜΗΝιΑιπΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡ|ΟΥ |ΣΧΥΟΣ
800.ΟΟΟΚ:2|

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 14 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ.ΑΞΙΑ
ΣΥΜΠΕΡ|ΝΟΥ ΦΠΑ
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γπογπειο εΡτΑΣιΑΣ… Αθήνα 29 | ιο μουκοιΝΩΝικΩΝ νποΘεΣεηΝ

ΕΘΝικο ιΔι>γινιΑ κο…… ιν.π.Δ.Δ. Αριθ. πρωτ.: 4506 |…
Ζαχάρωφ 1 Αµπελόκηποι 11521Αθήνα

Δ|ναη Διοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Τηλ. 2106435916&Ρ6Χ : 2106440803
ειπε": μια……ίεςΘίαιίιπεκοιοπ.ςι
Πληροφορίες;Χ. Ταιρογιάννης
Ε|Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κοµνηνών86 ΠΑΝΟΡΑΜΑ
55236 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Προς: ΕΝΔΙΑΦΕΡ0ΜΕΝΟΥΣ

Υπόψη:

Θέμα : Πρόσκλησηγια προσφορά

Το Εθνικό 'Ιδρυµα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την συντήρηση για επτά (7) μήνες
του καυστήρα φυσικού αερίου για τις ανάγκες του ΕΙΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η
δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε συνολικό ποσό 589,00 € συµπεριλαµβανομένου ΦΠΑ και
θα βαρύνει τον Κ.Α. 0412 του προύπολογισµού οικονομικού έτους 2019 κατά ποσό
252,43 € και τον αντίστοιχο Κ.Α.του προίίπαλογισμού οικονοµικού έτους 2020 κατά ποσό
336,57€, καθώς και τον κωδικό είδους (εΡν) : 50531100>7.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 171/23-
102019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 9Ρ8Χ469Η2Σ-Ξ5Ρ.
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια
σύµφωνα με την επιαυναπτόμενη 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.4412/2Ο16, παρακαλούμε,
µισά με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α.Απόσπασµα ποινικού µητρώου. 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.Φαρολσγικη΄ ενημερότητα
γ.Ασφαλιστικη' ενη ιερότητα(ΕΦΚΑ - ΙΚΑ - Κ.Λ.Π.)

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις µε εκτιμώμενη αξία
|ση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντοκοσίων (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,αρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.15 του άρθρου 107 τουΝ.4497|2017)]



ΑΔΑ: ΘΘΘ8469Η2Σ-ΧΦ2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
λΝΛΛΥΤΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝ|ΚΠΝΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝΑ|Α ΕΙΔΟΣ

1 1. ΕΝΑΣ (1) ΚΑΥΣΓΗΡΑΣ -ΛΕΒΗΤΑΣΗ|Ε|…|…Ο Η5 100 (800.000Κεε|)
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ζ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΆΥΣΑΕΡ|ΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣ|ΜΟΥ(µέτρηση-
ΣγΝτΗ…ΣΗΣ τον κΑνΣτκΡΑ ρύθµιση καυστήρα με ηλ…ρον…ό αναλυτή |… 900)
ΦΥΣ|Κ0ΥΑΕΡ|ΟΥ |ΣΧΥΟΣ 3. Π|ΣΤΟΠΟ|ΗΤ|ΚΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(ΔΕΛΤ|Ο ΕΛΕΓΧΟΥ)

επο.ουο…ι 4.ΕΛΕΓΧΟΣ ΣνΣ…ΜΑτοΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
5. επιΣκεγΗ ΕΑΜ… κΑνΣτΗι>ΑεκτοΣ τμ; ΑΕ… τς…
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ|ΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ||

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ πΡοΥποΛοΠΣΜοΣ
Α|Α Ε|ΔοΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ [€ ΣΥΝΟΛ|ΚΗ ΑΞ|ΑΙ€

Μ…"…
1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7

ΣνΝτΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΓΗΡΑ ΜΗΝ|Α[ΩΣ
ΦΥΣ|ΚΟΥ ΑΕΡ|ΟΥ |ΣΧΥΟΣ
800΄000Κε8|

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24 %

ΣνΝΟΛ| ΚΗ4ΑΞ |Α

ΣΥΜΠΕΡ|ΝΟΥ ΦΠΑ

Η Προϊσταµένη Διεύθυνσης

Χρυσή Ραζή


