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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Λάρισας κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 47/20-03-2018 αιτήματος
προμήθειας, και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό έγκρισης 1496 και ΑΔΑ:6ΠΦ7ΟΡ1Π-Σ4Σ, ενδιαφέρεται
να αναθέσει την προμήθεια και αντικατάσταση συμπιεστή ψυκτικού μηχανήματος στο κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας, με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι
η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής(χαμηλότερη τιμή).

Αριθμός
Αιτήματος

Προμήθεια
(Όνομα Είδος ή
Υπηρεσία)

Τεμάχια/Λίτρα

47/20-032018

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 33KW
ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΡΟ ΦΡΕΟΝ
R407C
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ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ

Τελική
Ημερομηνία
Υποβολής
Προσφορών

15 λίτρα

Πιθανή
Δαπάνη
Έως με
ΦΠΑ 24%
3.100,00 €

Πληροφορίες

700,00 €
Τρίτη
08/05/2018 και
ώρα 14:30 στο
κτίριο του ΕΚΑΒ
Λάρισας περιοχή
Μεζούρλο,
Π.Γ.Ν.Λ, Τ.Κ 41
110

3.800,00 €

2410-685211
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

380,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

380,00 €

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

4.180,00 €

Οι οικονομικοί φορείς, να αποστείλουν στο ΕΚΑΒ Λάρισας, περιοχή Μεζούρλο, Π.Γ.Ν.Λ, ΤΚ 41110 κλειστό φάκελο με
την ένδειξη «Προμήθεια και Αντικατάσταση Συμπιεστή με ΑΕ 47/20-3-18» . Η Οικονομική Προσφορά αφορά στο
σύνολο και όχι τμηματικά.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους
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διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους μέλους ή
χώρας.
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας.
Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής
φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας
Δ.Ο.Υ.
3. Με την κατακυρωτική απόφαση ΔΣ ΕΚΑΒ, ο ανάδοχος θα προσκομίσει σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα
νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου.
Εάν ο ανάδοχος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
α. ΦΕΚ σύστασης,
β. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
γ. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
δ. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς
σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως
αντίκλητος,
ε. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
α. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά.
β. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο:
α. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
β. Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών.
γ. Βεβαίωση εγγραφής στο εμπορικό επιμελητήριο.

Η Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Λάρισας

Βασιλική Αυγέρη
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