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                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Πειραιάς,                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 και Κάστορος , Πειραιάς  
Ταχ. Κωδ. : 185 45
Τηλέφωνο : 213 1601641
Πληροφορίες : Μ. Βαζακοπούλου
Email : tpromithion.n@patt.gov.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 5 ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 8.928,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ Φ.Π.Α.

       Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ,έχοντας υπόψη,

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

3.  Τη με αρ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018) με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ. Α/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
5. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

6. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και 
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 14.

8. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» με τον οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 
2001/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

9. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
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10. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».

11. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών».

12. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

13. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 2 και το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 31.

14. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

15. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις».

16. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία». 

17. Το Π. Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
18. Την με αριθμ.Φ.Α./9.2/οικ.28425/2008(ΦΕΚ/2604/Β/22-12-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών , Ανάπτυξης , Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση , λειτουργία , 
συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως ισχύει. 

19. Τη με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/τ. Β/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης».

20. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/τ.Β΄/2017) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

21.  Το με αρ.πρωτ.74423/17-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών- 
Περιφέρειας Αττικής - Τμήμα Περιουσίας με θέμα «Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων» με το οποίο μας διαβιβάζεται σχετικό ιδιωτικό 
συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου , και γίνεται γνωστό ότι οι υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιώς , Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και οι κοινές υπηρεσίες των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων πρόκειται να μεταστεγαστούν στο νέο κτίριο επί 
των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά. 

22. Το υπ’ αρ. πρωτ. 214676/2-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών- 
Περιφέρεια Αττικής – Τμήμα Περιουσίας, με το οποίο κοινοποιείται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, το από 30-10-2018 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 13 
του Π.Δ.242/1996, σύμφωνα με το οποίο παρελήφθη το ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών 
Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς  και 
της Π.Ε. Νήσων.

23. Τη με αρ. πρωτ. 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», όπως ισχύει .

24. Την με αρ. πρωτ. 457959/1-07-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.

25. Τη με αρ. πρωτ. 498816/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-
09-2019) «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής». 

26. Την υπ’ αρ.216/2019 (ΑΔΑ:ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά 
με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 
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27. Τη με αρ. 329/2019 (ορθή επανάληψη) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 
6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020».

28. Τη με αρ. 34/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ) με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και 
παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020».

29. Τη με αρ. 133615/33583/31-12-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας 
Αττικής».

30. Τη με αρ. 75/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΝΗΠ7Λ7-42Ε) «Έγκριση 
1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού έτους 2020».

31. Τη με αρ. 31888/8435/30-04-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄ αρ. 75/2020 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής». 

32. Το με αρ. πρωτ.83515/27-03-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής – Τμήμα Προμηθειών , προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο τίθεται το ερώτημα εάν η Περιφέρεια Αττικής έχει την ευθύνη 
και πρέπει να επιβαρυνθεί τη συντήρηση των τεσσάρων(4) ανελκυστήρων στο νέο κτίριο επί 
των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά.  

33. Το με αρ. πρωτ.108543/15-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών –Τμήμα 
Περιουσίας το οποίο και παραπέμπει στα οριζόμενα στο από 12- 4 -2018 ιδιωτικό 
συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου.

34. Το με αρ. πρωτ. 418300/19-06-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, σύμφωνα με το οποίο:
 στο  κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά , είναι αναγκαία η 

συντήρηση των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων του κτιρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις περί της λειτουργίας ανελκυστήρων σε δημόσια κτίρια.

  περιγράφει τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει η συντήρηση των 
ανελκυστήρων.

  εκθέτει ενδεικτικό πίνακα εργασιών προληπτικής συντήρησης στο μηχανοστάσιο , στο 
φρεάτιο και στην καμπίνα.

  αναφέρει  το συνολικό κόστος για την ετήσια συντήρηση που θα περιλαμβάνει και την 
τεχνική υποστήριξη και ασφάλιση και των τεσσάρων  (4) ανελκυστήρων για δύο(2)  έτη.

35. Το γεγονός ότι οι εν λόγω ανελκυστήρες χρήζουν συντήρησης   σύμφωνα με το άρθρο  4 , 
παρ.1 της αριθμ.Φ.Α./9.2/οικ.28425/2008(ΦΕΚ/2604/Β/22-12-2008 ) Κοινής  Υπουργικής  
Απόφασης  Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών , Ανάπτυξης , Περιβάλλοντος , 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ/2604/Β/22-12-2008) «Για όλους τους 
εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική» και παρ.4γ «Για 
ανελκυστήρες εγκατεστημένους : ….σε δημόσιους χώρους ,….,και γενικά σε προσπελάσιμα 
από το ευρύ κοινό κτίρια …..,ο αριθμός των συντηρήσεων ανέρχεται σε δύο φορές το 
μήνα».

36. Την υπ’ αρ. 26/2019 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005376785)  για την ετήσια συντήρηση των 
τεσσάρων ανελκυστήρων στο  κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά η 
οποία  λήγει στις 31 Ιουλίου 2020.

37. Το γεγονός ότι η συντήρηση των ανελκυστήρων είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των υπαλλήλων και των προσερχομένων στις υπηρεσίες πολιτών και για την 
ορθή λειτουργία των υπηρεσιών . Η εν λόγω δαπάνη είναι πλήρως λειτουργική για την 
Περιφέρεια Αττικής καθώς εξυπηρετεί τους σκοπούς λειτουργίας των υπηρεσιών και είναι 
απαραίτητη  για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων. 

38. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός  της δαπάνης τεκμαίρεται με βάση προηγούμενες 
διαγωνιστικές διαδικασίες , τις οποίες διενέργησε η Υπηρεσία μας.
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39. Τη με αριθμ. 1232/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:Ψ7ΕΦ7Λ7-ΗΛ1), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την 
παρούσα.

40. Τη με αρ. πρωτ. 518503/20-07-2020  Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης (με 
ΑΔΑ: Ψ0ΘΛ7Λ7-ΜΚΩ & ΑΔΑΜ: 20REQ007058239)  από τη Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2106 και α/α βεβ. 2283 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής.

ΚΑΛΕΙ

Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο 
της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την επιλογή 
αναδόχου για την συντήρηση των τεσσάρων ανελκυστήρων που βρίσκονται στο κτίριο επί των 
οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά για δύο (2) έτη  όπως  περιγράφονται οι  τεχνικές 
προδιαγραφές  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  της παρούσας Πρόσκλησης που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της , συνολικού προϋπολογισμού 8.928,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

      Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για τη συντήρηση των τεσσάρων 
ανελκυστήρων για δύο έτη , υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη 
προϋπολογιζόμενη  δαπάνη και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας Πρόσκλησης.
      Προσφορά, που δε θα πληροί τις προδιαγραφές , όπως αυτές περιγράφονται  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
         Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :  
                                                                   

                                                                    ΑΡΘΡΟ 1Ο  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου  για την συντήρηση των 
τεσσάρων (4) ανελκυστήρων που βρίσκονται επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά 
για δύο (2) έτη όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  που αποτελούν  
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης .

                                                                       ΑΡΘΡΟ 2Ο  

                                ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην 
Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα 
Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ. Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην 
παραπάνω Δ/νση  μέχρι την    30 Ιουλίου 2020  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 14:00 μ.μ.             
      Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δηλαδή  
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

      Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισής τους.
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                                                                      ΑΡΘΡΟ 3Ο  
 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

       Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, στην ελληνική γλώσσα έγγραφη 
οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, για την συντήρηση των τεσσάρων 
ανελκυστήρων που βρίσκονται επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά για δύο έτη , 
συνολικού προϋπολογισμού 8.928,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
       Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην όψη τα 
ακόλουθα στοιχεία:

α.   Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα 
Προμηθειών).

γ.   Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Όνομα/Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, 
Τηλέφωνο).

       Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι προσφέροντες δύνανται να 
συμπληρώσουν ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης, όπου θα αναφέρεται:

 το μηνιαίο κόστος συντήρησης των τεσσάρων ανελκυστήρων χωρίς Φ.Π.Α. 
(αριθμητικώς ) .

 το κόστος συντήρησης των τεσσάρων ανελκυστήρων χωρίς ΦΠΑ για δύο έτη 
αριθμητικώς και ολογράφως .

 το κόστος συντήρησης των τεσσάρων ανελκυστήρων συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 
για δύο έτη αριθμητικώς και ολογράφως .

Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού 
φορέα.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση 

και δε θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που 
ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

      Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
συντήρηση των τεσσάρων ανελκυστήρων για δύο έτη. Σε περίπτωση που η συνολική τιμή 
υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

      Ο προσφέρων, μαζί με την οικονομική του  προσφορά, θα προσκομίσει τα κάτωθι:
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 υποβάλλει συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την συντήρηση των 
τεσσάρων (4) ανελκυστήρων που βρίσκονται επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον 
Πειραιά για δύο (2) έτη συνολικού προϋπολογισμού 8.928,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.,

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, τους 
οποίους έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα ,

 αναλαμβάνει σε περίπτωση που αναδειχτεί ανάδοχος τη συντήρηση των τεσσάρων 
ανελκυστήρων όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ , 

  τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
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2) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως 
 Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
 Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 

μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
 Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεως τους στο Γ.Ε.Μ.Η. (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε.)
 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 

της (για τα φυσικά πρόσωπα). 
Eπισημαίνεται ότι τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών 
προσώπων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή τους. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν 
υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412 /2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αφορά σε περίπτωση νομικού προσώπου το νόμιμο  
εκπρόσωπο αυτού και σε περίπτωση φυσικού προσώπου το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.   

4) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω 2)πιστοποιητικό εκπροσώπησης , και 4) 
δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα πρέπει να 
υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή 
για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, να συνυποβάλει αντίγραφο του αριθμού 
πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και να δηλώνει επίσης ότι θα προσκομίσει το σχετικό 
έγγραφο  πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.

5. Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων σε ισχύ.

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία να ορίζεται υπεύθυνος 
συντηρητής.

7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος συντηρητή ή εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Ειδικότητας Δ΄ 
σε ισχύ του ανωτέρω δηλωθέντα υπεύθυνου συντηρητή.

Επισημαίνουμε δε ότι όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορές θα μπορούν στο 
διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης 
μέχρι την ημέρα λήξης των προσφορών να επισκεφτούν με τεχνικό προσωπικό το κτίριο 
επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά στο οποίο βρίσκονται οι τέσσερεις 
ανελκυστήρες  κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Π.Ε.Νήσων (Τηλ. 2131601641).

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το 
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των 
οδών Αιγάλεω 5  & Κάστορος  στον Πειραιά (5ος όροφος), την 31  Ιουλίου 2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα  09:00π.μ.
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Επισημαίνεται ότι:

 1. Οι   υπεύθυνες δηλώσεις  πρέπει να φέρουν υπογραφή μετά την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της 
παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα.

      Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης εφαρμόζονται:
1. οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης,
3. συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

ΑΡΘΡΟ 4Ο  
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

       Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και για δύο (2) έτη.
       Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

        Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του 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 X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5Ο  
 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ

       Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας στον Ανάδοχο θα γίνεται ανά τρίμηνο , από την 
αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, με 
την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, αφού πιστοποιηθεί η 
καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον Ανάδοχο των 
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
- Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής παραλαβής / καλής εκτέλεσης  της παροχής υπηρεσίας 
- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις.
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί τον 

έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
την παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας .

ΑΔΑ: Ω0ΤΡ7Λ7-ΜΑ0





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f1aac82b81ef31d8c01e151 στις 24/07/20 12:55

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν:
 κράτηση ύψους 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%.

 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 
Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν. 
4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, ήτοι 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%.

Με την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος του άρθρου 64 
του ν. 4172/2013, η οποία είναι 8% επί της καθαρής αξίας στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
Ο ΦΠΑ (24%) βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 085101 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά 
εγκαταστάσεων κ.λ.π.» του ΕΦ 08072 του Προϋπολογισμού της  Περιφέρειας Αττικής . 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

        Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής www.patt.gov.gr.
        Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα Πρόσκληση-πλην των τεχνικών 
προδιαγραφών- οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ. Κ. 18545, 
Πειραιάς 5ος όροφος, τηλ.: 2131601641).
     Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
Πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Τεχνικών ‘Έργων Π.Ε. 
Πειραιώς και Νήσων  4ος όροφος (τηλέφωνο: 2131601654).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ

Πίνακας αποδεκτών:
1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων 
2. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
     Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
      (με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής) 

http://www.patt.gov.gr/
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                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄
                                                ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

     Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 418300/19-06-2020  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος 
στον Πειραιά είναι αναγκαία η συντήρηση των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί της λειτουργίας ανελκυστήρων σε δημόσια κτίρια .
Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω : 

 Προληπτική συντήρηση κάθε μήνα, η οποία θα εστιάζει στην διατήρηση της ποιότητας 
του κάθε ανελκυστήρα και της ασφαλούς λειτουργίας αυτού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του εργοστασίου κατασκευής και την ισχύουσα νομοθεσία περί συντήρησης και ελέγχου 
ανελκυστήρων από εξειδικευμένα συνεργεία.

 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης των (4) ανελκυστήρων για κάλυψη σε περίπτωση 
ατυχήματος.

 Σε περίπτωση βλάβης η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να αποστείλει προς 
αποκατάστασή της βλάβης, ειδικό τεχνίτη, ο οποίος θα επιλαμβάνεται της 
αποκατάστασής της το ταχύτερο δυνατό, από της ειδοποιήσεώς του από την υπηρεσία 
μας.

 Η συντηρήτρια εταιρεία πέρα από την ταχύτατη εξυπηρέτηση που θα πρέπει να παρέχει, 
πρέπει να μπορεί να διαθέσει οποιοδήποτε ανταλλακτικό και να επισκευάσει άμεσα και 
με ασφάλεια οποιαδήποτε μηχανική, ηλεκτρονική ή ηλεκτρική βλάβη παρουσιαστεί 
στους ανελκυστήρες του κτιρίου. 

 Στις εργασίες συντήρησης και επισκευής δεν θα συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση ή 
επισκευή των εξαρτημάτων που υφίστανται φθορά λόγω κανονικής λειτουργίας. Αν 
προκύψει ανάγκη αντικατάστασης παλαιών ή φθαρμένων εξαρτημάτων θα υπάρξει 
πρόταση αντικατάστασης με υποβολή αντίστοιχης προσφοράς από την συντηρήτρια 
εταιρεία. 

 Τήρηση Βιβλίου Συντήρησης όπου θα καταγράφονται η ημερομηνία επίσκεψης και τυχόν 
παρατηρήσεις του τεχνίτη προληπτικής συντήρησης. Το βιβλίο αυτό επειδή δεν υπάρχουν 
μηχανοστάσια θα βρίσκεται στον 4ο όροφο του κτιρίου (Δνση Τεχνικών Έργων). Μετά από 
κάθε συντήρηση θα υπογράφουν ο τεχνίτης συντηρητής και ο αρμόδιος μηχανικός της 
υπηρεσίας. 

 Εκτός του Βιβλίου Συντήρησης, η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να διατηρεί πλήρες 
ηλεκτρονικό αρχείο, διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας μας, όπου θα 
καταγράφονται όλες οι επισκέψεις συντήρησης, οι προληπτικοί έλεγχοι, οι βλάβες, οι 
επισκευές καθώς και οι πιθανές μεταβολές στην λειτουργία των ανελκυστήρων του κτιρίου. 

 Κατόπιν ανάληψης της τεχνικής υποστήριξης και μετά την καταχώρηση της στα Μητρώα 
Ανελκυστήρων, οι ανελκυστήρες θα συντηρούνται όπως ορίζεται από τις διατάξεις της 
τελευταίας Κ.Υ.Α. περί συντήρησης και ελέγχου Ανελκυστήρων.

 Εφόσον απαιτηθεί η διενέργεια κρατικού τακτικού ελέγχου από νόμιμο ελεγκτικό φορέα, η 
συντηρήτρια εταιρεία θα παρέχει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξή της 
υπηρεσίας μας κατά την διάρκεια του ελέγχου.

     Ενδεικτικός Πίνακας Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης
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1. Μηχανοστάσιο

 Έλεγχος ελεύθερης και ασφαλούς προσπέλασης
 Έλεγχος ικανοποιητικού φωτισμού
 Οπτικός και ακουστικός έλεγχος
 Έλεγχος διαρροής υδραυλικού λαδιού
 Έλεγχος στατικής πίεσης και πίεσης λειτουργίας
 Έλεγχος γείωσης του κινητήρα
 Έλεγχος στάθμης λαδιού
 Έλεγχος και καθαρισμός CONTROL (χειριστήρια ελέγχου)
 Έλεγχος γείωσης
 Υπογραφή καρτέλας συντήρησης
2. Φρεάτιο

 Καθαρισμός φρεατίου
 Έλεγχος διακοπτών άμεσης ακινητοποίησης (Emergency Stop)
 Έλεγχος σφικτήρων συρματόσχοινων
 Έλεγχος για διαρροή λαδιού εμβόλου
 Έλεγχος εξωτερικών κομβιοδοχών
 Έλεγχος θυρών φρεατίου
 Έλεγχος κλειδαριάς πόρτας
 Καθαρισμός και λίπανση οδηγών πόρτας 
3. Καμπίνα (Θάλαμος)

 Έλεγχος γλιστρών (ολισθητήρες) καμπίνας και εμβόλου 
 Έλεγχος αρπάγης συρματόσχοινων 
 Έλεγχος ανιχνευτών – αισθητήρων (Detector , φωτοκύτταρα κλπ ) 
 Έλεγχος εσωτερικής κομβιοδόχης
 Έλεγχος αναγγελιών - ενδείξεων 
 Έλεγχος αυτόματης πόρτας καμπίνας 
 Έλεγχος ομαλής εκκίνησης – στάσης 
 Έλεγχος ισοστάθμισης στους ορόφους 
 Ρύθμιση επαγωγικών επαφών 
 Έλεγχος τέρματος διαδρομής 
 Έλεγχος εύκαμπτου καλωδίου 
 Λίπανση οδηγών 
 Καθαρισμός καμπίνας 
 Έλεγχος ενδοεπικοινωνίας 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ……..

Τ. Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ……………………………………….
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………...
E-mail ……………………………………………………………………………………………….

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ   

1   ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 4 …………€ ………….€

ΚΟΣΤΟΣ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΧΩΡΙΣΦΠΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ   .....................................................(ολογράφως)

 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 
ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

............................................................(αριθμητικώς)

............................................................(ολογράφως)

  
 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 5 ΚΑΙ 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ  ΕΙΝΑΙ  8.928,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ……………………..

Ημερομηνία: ………………… (Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΑΔΑ: Ω0ΤΡ7Λ7-ΜΑ0
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