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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια
φίλτρων αέρος τερματικών μονάδων fan – coils (FCU) του κτηρίου που στεγάζεται η
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Κριτήριο αξιολόγησης:
H συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια φίλτρων αέρος
τερματικών μονάδων fan – coils (FCU) του κτηρίου που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με βάση όσα
αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα, στο παράρτημα Α΄ και σε συνέχεια του από
38031/16-5-2019 αιτήματος του Τμήματος Προμηθειών με ΑΔΑΜ (19REQ004959780),
το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη
συνολικά τιμή στο σύνολο όλων των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν
κρατήσεων και προ ΦΠΑ. Ο επιλεγείς ανάδοχος θα κληθεί πριν την υπογραφή της
απόφασης ανάθεσης να καταθέσει εντός 3 (τριών) εργασίμων ημερών:
• Φορολογική ενημερότητα (για κεντρική διοίκηση)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ΦΕΚ, από το οποίο να προκύπτει ποιος/ποιοι εκπροσωπούν και
δεσμεύουν την εταιρεία, ή έναρξη δραστηριότητας για ατομικές επιχειρήσεις.
• Ποινικό/α μητρώο/α ανάλογα με την νομική του μορφή (άρθρο 73 του ν. 4412/2016) .
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει μέχρι του
ποσού των #5.190.64#€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων
ΚΑΕ 1429Α του τελικού φορέα Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, του οικονομικού έτους 2019.

Οικονομικοί όροι :
Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς
(ολογράφως και αριθμητικώς), το ποσοστό Φ.Π.Α. και το χρόνο ισχύος της
προσφοράς, σύμφωνα με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς.
Ο ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί της
καθαρής αξίας, ήτοι:
• 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% και 20% επί του
χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.
• 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% και 20% επί του
χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική
εισφορά και κράτηση υπέρ φυσικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά
νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια αγαθών
(άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει.)
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους
(το αργότερο σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
στο
e-mail:
promjustice@justice.gov.gr. Στο θέμα της ηλεκτρονικής επιστολής θα
αναγράφεται ο αριθμός ΑΔΑΜ της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.

.

Η ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης
Β. Αρβανιτοπούλου

Με εντολή Υπουργού
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Ν. Μαστροσταμάτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δ/νση Ηλ. Διακυβέρνησης, προκειμένου η παρούσα να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: www.ministryofjustice.gr→
Προμήθειες/Προσλήψεις→Προμήθειες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑΜ:………………………
(συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα)

Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή εκ των υποψηφίων – προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές, με βάση τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δε θα αντιστοιχεί ακριβώς με τα ζητούμενα από την παρούσα πρόσκληση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ: Προμήθεια φίλτρων αέρος τερματικών μονάδων fan – coils (FCU)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Φίλτρο αέρος
τύπου Nylon,
διαστάσεων
85,7*18*1 εκ.
(200 τεμάχια)
(αριθμητικώς και
ολογράφως)

(αριθμητικώς
και ολογράφως)

(αριθμητικώς και
ολογράφως)

Με την παρούσα προσφορά μου δηλώνω ότι:
•
έλαβα σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου
της προμήθειας,
•
συνέταξα την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, των οποίων έλαβα γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και
ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά μου είναι ακριβή,
•
παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που θα απορρέει από
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησής,
•
ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

