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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.

:
:

Λένορμαν 195 και Αμφιαράου
104 42, Αθήνα

Πληροφορίες : Ευσεβία Παρασύρη
Τηλέφωνο : 213 212 9752
e-mail : efsevia.parasyri@aead.gr

    

 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΔΑΜ: 

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
   
   

 Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 
εξοπλισμού γραφείων, αρχειακού υλικού και λοιπών υλικών για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών της  Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 
μεταφοράς εξοπλισμού γραφείων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

1. Αναθέτουσα Αρχή: 
Αναθέτουσα αρχή είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία συστάθηκε με τον Ν.4622/07-
09-2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση / Υποτομέας Κεντρικής Διοίκηση.

2. Αντικείμενο της προμήθειας:
Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η μεταφορά 130 
καρεκλών από το κτήριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΕΑΔ επί της οδού Πειραιώς 205 
στο κτήριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΕΑΔ επί των οδών Λένορμαν 195 & 
Αμφιαράου σε χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή 
Στο αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνεται υλικά συσκευασίας εφόσον απαιτηθούν. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την ανωτέρω μεταφορά εντός τριών (3) 
εργάσιμών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
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Αρχές εφαρμοζόμενες στην παρούσα διαδικασία:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος 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.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας η προμηθεύτρια εταιρεία 
τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β του ν. 2939/2001.

3. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση:
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 
1007-803-0000000, οικονομικού έτους 2023, στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 
2420189001 «Λοιπά έξοδα μεταφορικών και επικοινωνιών», δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 
οικ. 2349/18-01-2023 (ΑΔΑ: 95ΣΛ46ΜΙ0Φ-Σ3Τ, ΑΔΑΜ: 23REQ012001688) απόφασης 
έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2023.

4. Διαδικασία – Τρόπος και Χρόνος υποβολής προσφοράς:
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
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. 
Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο 
έως την Παρασκευή, 27.01.2023 στο email: promitheies@aead.gr
Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και θα 
αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το Παράρτημα Α.
Η προσφορά θα απορρίπτεται στην περίπτωση που δε θα αφορά στο σύνολο των 
ζητούμενων υπηρεσιών ή/και θα υπερβαίνει την εκτιμώμενη δαπάνη.

5. Χρόνος ισχύος προσφοράς:
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή τους.

6. Παραλαβή Υπηρεσιών:
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.
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7. Πληρωμή:
Ο ανάδοχος θα εκδώσει και θα προσκομίσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει, 
και η εξόφλησή του θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών από τις 
αρμόδιες επιτροπές της αναθέτουσας αρχής (Ε.Α.Δ.) 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 επιβαρύνεται  με κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
και επί της οποίας κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά 
20% υπέρ ΟΓΑ. 
Στην καθαρή αξία, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για την παροχή 
υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167/τ.Α`/23.7.2013), όπως ισχύει. Τέλος, ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το 
Ελληνικό Δημόσιο.

                                                                                                           Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ

     
                ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ

                                                                                                                 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
                                                                                                            ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ. …………………./……-….-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΓΡΑΦΕΊΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΆΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΗΣ  ΕΑΔ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Προσφέροντα:
Επωνυμία: ………………………………     Έδρα: …………………………………………………………….
Α.Φ.Μ.: ……………………………….. Δ.Ο.Υ.: …………………………….. Τηλέφωνο:………………………
e-mail: ……………………………..

α/α ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΌΜΕΝΗ 
ΤΙΜΉ ΠΛΈΟΝ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΏ

1
Μεταφορά υλικού σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. πρωτ. 
οικ. ………………./…..-…….-2023 πρόσκλησης υποβολής 
προσφοράς της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Φ.Π.Α. 24%

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

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της ανάθεσης η εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί:
α) τις υποχρεώσεις της 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’).

β) τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β του ν. 2939/2001.

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

                                                                                          Ημερομηνία:  ……-…….- 2023
                                                                                          Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος

                                                                                             [Υπογραφή – Σφραγίδα]
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