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Θέµα: Πρόσκληση για προσφορά

Το Εθνικό "Ιδρυµα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την τριετή συντήρηση και έλεγχο
του πολυµηχανήματοςΚΟΝΙ€Α ΜΙΝοιτΑ ΒΙΖΗυΒ 224Εγια τις ανάγκες του ΕΙΚ

ΑΘΗΝΩΝ(ΓΡΑΦ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ), η δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε συνολικό ποσό

2.604,00 € συμπεριλαμβάνομένουΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 0887 του
προύπολογισμού οικονομικού έτους 2019 κατά ποσό 217,00 € τον αντίστοιχο Κ.Α. του

προίίπΟλογισμού οικονομικού έτους 2020 κατά ποσό 868,00€,τον αντίστοιχο Κ.Α. του

προύπολογισµού οικονοµικού έτους 2021 κατά ποσά 868,Οο€και τον αντίστοιχο Κ.Α.του

προύπολογισμού οικονοµικού έτους 2022 κατά ποσό 651,00€, καθώς και τον κωδικό

είδους (αν) : 50313ΖΟΟ-4.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 172|23*
10-2019Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ0Γ3469Η2Σ-ΜΜΠ.

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.4412/20].6, παρακαλούµε,
µαζί µε την προσφορά σας, να μας αποστείλετε το παρακάτω δικαιολογητικά:
α.Απόσπασ ο ποινικού υψώσω Η υποχρέωση αφορά ιδίως:αα) στις περιπτώσεις

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

στους διοχειριστές,ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β.Φορολονικη' ενηµερότι;|τα
γ.Ασφαλιατική ενη ερότητο(ΕΦΚΑ 4 ΙΚΑ - Κ.Λ.Π.)

[Το ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δηµόσιες συμβάσεις µε εκτιµώµενη αξία
ίση 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,
άρθρο 80 πορ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του
Ν.4497/2017)]
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Πληροφορίες:Χ. Ταιρονιάννης

Προς: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Υπόψη:

Θέμα : Πρόσκληση για προσφορά

Το Εθνικό 'Ιδρυμα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την τριετή συντήρηση και έλεγχο
του πολυµηχανήματος ΚΟΝΙ(ΞΑ ΜΙΝΟ|.ΤΑ ΒΙΖΗυΒ 224Εγια τις ανάγκες του ΕΙΚ

ΑΘΗΝΩΝ(ΓΡΑΦ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ), η δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε συνολικό ποσό

2.604,00€ συμπεριλαμβαναμένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 0887 του
προι']ι1αλογ|σµού οικονομικού έτους 2019 κατά ποσό 217,00 € τον αντίστοιχο Κ.Α. του
πραυπολογιοµού οικονομικού έτους 2020 κατά ποσά 868,00€,τον αντίστοιχο Κ.Α. του
Προθπολογιαμού οικονομικού έτους 2021 κατά ποσό 868,ΟΟ€και τον αντίστοιχο Κ.Α.του

προυπολογισμοι',ι οικονομικού έτους 2022 κατά ποσά 651,00€, καθώς και τον κωδικό
είδους (οι…) : 5ο3ι32οο-4.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 172|23-
102019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωαης με ΑΔΑ: ΨΟΓ3469Η2Σ-ΜΜΠ.

Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια
συμφωνα 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.4412/2016, παρακαλούμε,
μαζί με την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
ο.Απόοτισσι 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.Φαρολογική ενηµερότητα
γ.Ασφαλισι'ική ενη εράτητα(ΕΦΚΑ - ΙΚΑ - Κ.Λ.Π,)

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συµβάσεις με εκτιμώμενη αξία
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73
παρ.5 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|2017>]
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