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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
---- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου,  
  Τ.Κ.104 42, Αθήνα 
Πληροφορίες: Παπαδέλου Κ. 
Τηλέφωνο: 2132129723                          
e-mail:  kyriaki.papadelou@aead.gr  

 

 

 
 
 
 
 
Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ 
ΑΔΑΜ:  

 
 

            
            Προς:  
            Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 
 

            Κοινοποίηση: 
            Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Π.Υ.  
            Πάτρας 
 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των 

κλιματιστικών μηχανημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας Πάτρας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»   
 

Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης των   

κλιματιστικών μηχανημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας Πάτρας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

που στεγάζεται επί της οδού Καλαβρύτων 52-56 στην Πάτρα. Συγκεκριμένα, οι ζητούμενες υπηρεσίες 

αφορούν στη συντήρηση τριών (3) κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

του Παραρτήματος Α’ της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Στο αντικείμενο της 

παρούσας περιλαμβάνεται και η προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρων στα κλιματιστικά μηχανήματα. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση της παρούσας προμήθειας είναι η απευθείας 

ανάθεση, βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες συντήρησης για το σύνολο των κλιματιστικών 

μονάδων της παρούσας, με την τοποθέτηση των φίλτρων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

παραλαβή της σχετικής απόφασης ανάθεσης. 

Το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του 

Κοινού Λεξιλογίου Προμηθειών: 

• CPV: 50000000-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης», 

• CPV: 42512500-3 «Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων» 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) 
 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφοράς: 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: promitheies@aead.gr, μέχρι την Τετάρτη, 26-10-

2022.  

0001865384
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Κριτήριο ανάθεσης: 

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της συνολικής προσφερόμενης τιμής πλέον Φ.Π.Α. 

 

Περιεχόμενο προσφοράς: 

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 

από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος νομικού προσώπου. 

2. Πίνακα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Β’ της παρούσας, συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος νομικού 

προσώπου. 

3. Εκτύπωση της καρτέλας Στοιχεία Μητρώου - Επιχείρησης από την πλατφόρμα της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από την οποία θα προκύπτει/ουν η/οι δραστηριότητα/ες του 

προσφέροντος. Η εκτύπωση θα αναγράφει ημερομηνία μεταγενέστερη της κοινοποίησης της 

παρούσας. 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη - Χρηματοδότηση: 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης, ανέρχεται στο ποσό 

των τετρακοσίων δέκα ευρώ (410,00€), πλέον Φ.Π.Α 24%, η οποία αναλύεται ως εξής: 

Πίνακας 1. Ανάλυση δαπάνης 

 Ποσό πλέον Φ.Π.Α. Ποσό με Φ.Π.Α. 24% 

Παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης 
140,00€ 173,60€ 

Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

(φίλτρων) 

270,00€ 334,80€ 

 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Ε.Α.Δ. έτους 2022, 

Ειδικός Φορέας 1007.803.0000000, και συγκεκριμένα τους κάτωθι Αναλυτικούς Λογαριασμούς 

Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 

• Τον ΑΛΕ 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών», κατά το ποσό 

των 173,60€, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. οικ. 34536/21-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΙΗ46ΜΙ0Φ-ΗΚΓ, 

ΑΔΑΜ: 22REQ011470607) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και 

• Τον ΑΛΕ 2410207001 «Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού», κατά το 

ποσό των 334,80€, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. οικ. 34535/21-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΠΑ46ΜΙ0Φ-

28Β, ΑΔΑΜ: 22REQ011470625) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς:  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για εξήντα (60) ημέρες μετά 

την υποβολή της. Σχετική δέσμευση διατυπώνεται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα 

με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’.  
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Απόρριψη προσφοράς: 

Η προσφορά θα απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Υποβληθεί εκπρόθεσμα. 

2. Υπερβαίνει την εκτιμώμενη δαπάνη. 

3. Δεν ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών. 

4. Δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

5. Είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά. 

 

Παραλαβή : 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016. 

 

Πληρωμή: 

Ο ανάδοχος θα εκδώσει και θα προσκομίσει ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, επί πιστώσει, για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης και ένα τιμολόγιο πώλησης, επί πιστώσει, για την προμήθεια 

ανταλλακτικών (φίλτρων). Η εξόφλησή τους θα γίνει με την έκδοση αντίστοιχων τακτικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και υλικών από την αρμόδια 

επιτροπή της αναθέτουσας αρχής και την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού 

ζητήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον αυτό 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις κατά τον νόμο ισχύουσες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Στην καθαρή αξία του 

τιμολογίου πώλησης, μετά την αφαίρεση των τυχόν κρατήσεων, πραγματοποιείται κράτηση 4%, που 

αποτελεί και την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με την παρ. 2, του 

άρθρου 64, του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α )́ όπως ισχύει. Ο Φ.Π.Α. βαραίνει την αναθέτουσα αρχή. 

 

Όροι εκτέλεσης: 

Κατά την εκτέλεση της απόφασης ανάθεσης, ο προμηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α` του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την  παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών 
μηχανημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Πάτρας της Ε.Α.Δ. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 

Υπηρεσίες συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της  Π.Υ. Πάτρας της ΕΑΔ 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Συντήρηση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων  ΝΑΙ  

2 Έλεγχος λειτουργίας ΝΑΙ  

3 Καθαρισμός εναλλακτών, λεκάνης αποστράγγισης, ανεμιστήρων 
και λοιπών μερών 

ΝΑΙ 
 

4 Προμήθεια και αντικατάσταση έξι (6) φίλτρων, δύο (2) για έκαστο 
κλιματιστικό μηχάνημα 

ΝΑΙ 
 

 
                                                                                          Ημερομηνία:  ……-…….- 2022 
                                                                       Ο/Η Προσφέρων/ουσα ή Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος 
 
 
 
 
                                                                                              [Υπογραφή – Σφραγίδα] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την  παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών 

μηχανημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας Πάτρας της Ε.Α.Δ. 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Στοιχεία Προσφέροντα: 
Επωνυμία: ………………………………     Έδρα: ……………………………………………………………. 
Α.Φ.Μ.: ……………………………….. Δ.Ο.Υ.: …………………………….. Τηλέφωνο:……………………… 
Email: …………………………….. 
 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
/ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 

Υπηρεσίες συντήρησης τριών (3) 
κλιματιστικών μηχανημάτων της 
Περιφερειακής Υπηρεσίας Πάτρας της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών 

1  

 
 
 
 

2 Φίλτρο κλιματιστικού 6   

Φ.Π.Α. 24% 
 

Συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%  
 
 

 

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της ανάθεσης θα τηρώ ή η εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

Η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της. 

 

                                                                                          Ημερομηνία:  ……-…….- 2022 
                                                                      Ο/Η Προσφέρων/ουσα ή Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος 
 
 
 
 
                                                                                              [Υπογραφή – Σφραγίδα] 
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