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Αριθ. Πρωτ.:     4720 /Φ2  

 

 

 
Προσ:   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 
 
 
 
Τπόψη:  

 
Θέμα : Πρόςκληςη για ΝΕΑ προςφορά(λόγω μη προςκόμιςησ προςφορών ςφμφωνα με την 

υπ΄αριθμ.πρωτ.4508/φ2/29-10-2019 πρόςκληςη με ΑΔΑ Ω58Σ469Η2-0ΙΘ). 

 

Σν Εζληθφ Ίδξπκα Κσθψλ ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ εξγαζία γηα ηελ  απνςίισζε ηνπ 

θήπνπ απφ αγξηφρνξηα θαη κάδεκα ζε ζαθνχιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΕΙΚ ΑΘΗΝΧΝ, ε 

δαπάλε ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε ζπλνιηθφ πνζφ 248,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη 

ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0899 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαηά πνζφ 

248,00 €, θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ είδνπο (CPV) : 77312000-0. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. 170/23-

10-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ΑΔΑ: 9ΦΥΞ469Η2-015. 

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα 

ζχκθσλα κε ηελ επηζπλαπηφκελε ηερληθή πεξηγξαθή, μέχρι την  15/11/2019. 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, 

καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α.Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο:αα) ζηηο πεξηπηψζεηο 

εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο,ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ζηνλ Δηεπζχλνληα 

χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

β.Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

γ.Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα(ΕΦΚΑ – ΙΚΑ – Κ.Λ.Π.) 

 

 

[Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά δελ απαηηνχληαη ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία 

ίζε ή θαηψηεξε ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ ρσξίο Φ.Π.Α.. (άξζξν 73 

παξ.6 Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017, 

άξζξν 80 παξ.11 Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.15 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ 

Ν.4497/2017)] 
 



                                                              ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
                                 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ /ΤΠΗΡΕΙΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

   1  
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

ΑΠΟΨΙΛΩΗ ΚΗΠΟΤ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΧΟΡΣΑ ΚΑΙ ΜΑΖΕΜΑ Ε ΑΚΚΟΤΛΕ 

     
 

 

  
 

 

 
 
                                                           ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
 
                                            ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ / € ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ / € 

1 
 

 ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

ΤΠΗΡΕΙΑ         1   

  
 

    

  
 

    

 
 

   ΤΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24 % 
 

 

    ΤΝΟΛΙΚΗ.ΑΞΙΑ 
ΤΜΠΕΡ/ΝΟΤ ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

                                                     Η Πξντζηακέλε Δηεχζπλζεο 

 

 

                                                      Υξπζή Ραδή 

 


