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Αθήνα, 13 / 09 / 2019 
 
Αρ. Πρωτ.: 1081478 / 2019 
 
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 19 
Ταχ. Κώδικας : 106 79 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Μπαρμπάτης Ν.  
Τηλέφωνο :210-3662.302  
Fax :210-3638.919 
  
  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Θ Ε Μ Α :  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια 
αντλιών υδάτων  και υδραυλικών υλικών απαραίτητων για την σύνδεσή τους καθώς 
και υδραυλικών υλικών για  κτίρια, ιδιοκτησίας του  ΕΦΚΑ, δαπάνης 4.155,24 € 
συμπ/νου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής» 

 
Η Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον με την 

υποβολή προσφοράς για το εν θέματι αντικείμενο της σύμβασης. 

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει την εν λόγω σύμβαση και θα καλύπτει 

πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους και την περιγραφή των ζητούμενων 

υλικών που αναφέρονται στην παρούσα, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής.  

Όλα τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν από τους τεχνικούς υπαλλήλους του συνεργείου υδραυλικών του 

Τμήματος Συντήρησης. 

 

Προϋπολογισμός: Η πιθανή προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια υδραυλικών υλικών» 

ανέρχεται στο ποσό των 4.155,24€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%.  

 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα αφορούν το σύνολο των υλικών. 

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις: 

1. Η υπ΄ αρ. πρωτ. απόφαση 892 της συνεδρίασης ΔΣ ΕΦΚΑ 52/29/11/2018 σχετική απόφαση 
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έγκρισης της δαπάνης (ΑΔΑ: ΨΠΨΩ465ΧΠΙ-7ΟΚ) 

2. Η υπ΄ αρ. πρωτ. ΑΑΥ Μ450/11-04-2019 σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:6ΕΗΧ465ΧΠΙ-8ΙΛ ) σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ στον ΚΑΕ 1413 

οικονομικού έτους 2019. 

Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ (€) και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία και ο ΦΠΑ καθώς 

και η συνολική αξία συμπ/νου του ΦΠΑ. 

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε 

λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.  

 Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στο 

γραφείο πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας στον 4ο όροφο, στην οδό Ιπποκράτους 19 Αθήνα 

Τ.Κ. 10679, μέχρι την ημέρα Τρίτη 15-10-2019 και ώρα 12:00. Προσφορές που 

υποβάλλονται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 Οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχτούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών της Υπηρεσίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα,  Τετάρτη 16-10-2019 και ώρα 

09:00 στο κτίριο επί της οδού Ιπποκράτους 19 Αθήνα, 1ος όροφος, γραφείο 106, όπου 

μπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόμενος το επιθυμεί. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη δ/νση του προσφέροντος, τον 

ΑΦΜ, τον αρ. τηλεφώνου, τον αρ. φαξ καθώς και την ένδειξη: Υποβολή προσφοράς για την 

προμήθεια: «προμήθεια αντλιών υδάτων  και υδραυλικών υλικών απαραίτητων για την σύνδεσή 

τους καθώς και υδραυλικών υλικών για  κτίρια, ιδιοκτησίας του  ΕΦΚΑ, δαπάνης 4.155,24 € 

συμπ/νου του ΦΠΑ 24% ιδιοκτησίας του  ΕΦΚΑ » 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (β) ενώσεις 

προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, (γ) συνεταιρισμοί, (δ) κοινοπραξίες. Οι ενώσεις 

και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή , προκειμένου να 

υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή τη σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος και να 

παραδοθεί κλειστός στο Τμήμα Συντήρησης» και θα πρέπει να περιέχονται τα εξής: 

 

Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής και νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου 

 Α1.) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού (είδος και 
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αντικείμενο διαγωνισμού, τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, αριθμός προκήρυξης), ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και να δηλώνει ότι τα 

είδη ή οι υπηρεσίες που θα παρέχει θα είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται και προδιαγράφονται 

καθώς και ότι η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για 180 ημέρες από την επομένη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.    

 Α2.) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό 

τους. 

 Α3.) Νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου, (ενδεικτικά: ΦΕΚ ίδρυσης και 

τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων 

τροποποιήσεων του (για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ κ.τ.λ.) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος 

για φυσικά πρόσωπα). 

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή προσφοράς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθούν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους 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. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων κατά 

τη μεταφορά και παράδοση των υλικών σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. 

Β) Οικονομική προσφορά σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση 

ενδιαφέροντος. 

Γ) Τεχνική προσφορά βάσει της παρακάτω τεχνικής περιγραφής. 

Έλλειψη  ή ελλιπής διατύπωση οποιασδήποτε των ανωτέρω δηλώσεων/βεβαιώσεων, επιφέρει 

αυτόματα την ποινή αποκλεισμού, από τη συνέχεια του διαγωνισμού, για τον υποψήφιο 

συμμετέχοντα. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή: 

1. Κανονισμοί 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν, στο σύνολό τους, τις Εθνικές Προδιαγραφές 
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(πρότυπα ΕΛ.Ο.Τ.) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με 

τα πρότυπα αυτά. 

2. Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 

είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής 

3. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν 

στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, 

σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την 

τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους. 

4. Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο 

με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. 

5. Οι αγωγοί και τα καλώδια θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 

Κανονισμούς  και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή.  

Εγγύηση 

Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) έτους. Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την άριστη ποιότητα 

και την σωστή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθείσα 

αδικαιολόγητη αστοχία των υπό προμήθεια υλικών, είτε αυτό αναφέρεται στην περίοδο «παιδικής 

θνησιμότητας» (χρόνος ζωής ελαττωματικών εξαρτημάτων τα οποία οδηγούνται σε βλάβη γιατί δεν 

κατασκευάστηκαν σωστά και κατά συνέπεια οδηγούν σε βλάβη) είτε σε μειωμένο χρόνο ζωής, σε 

ποσοστό άνω του 5%, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση όλου του 

συγκεκριμένου τύπου υλικού με άλλο αποδεκτό και το οποίο θα φέρει την σύμφωνη γνώμη της 

υπηρεσίας.  

Η αντικατάσταση αυτή θα γίνει από τον προμηθευτή με δική του ευθύνη και δαπάνη. 

Προσφορά 

Η προσφορά θα είναι ενιαία και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών. Οι τιμές 

προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία 

κατακύρωσης χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του ΕΦΚΑ ή της 

αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
                                                1. Ακαδημίας 22 Αθήνα 

 
 
α/α  

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

 ( € ) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

( € ) 
1 Αντλίες ομβρίων ,220 V,έξοδο 1 1/4΄΄, 

μανομετρικό ύψος 8 μ. με φλοτέρ. 
 

2 τεμ. 
 

300 
 

600 
2 Ανεπίστροφα κλαπέτα 1 ¼΄΄ 2 τεμ. 25 50 
3 Ρακόρ για λάστιχο 11/4΄΄ 4 τεμ. 10 40 
4 Σφικτήρες  inox ΒΤ 1 1/4΄΄ 8 τεμ. 10 80 
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                                       2. Πειραιώς 167 Ρέντης  

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  
 ( € ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
( € ) 

1 Σωλήνα γαλβανιζέ, πράσινη ετικέτα  6 μ. 16,00 96,00 
2 Ρακόρ γαλβανιζέ θυληκά 2΄΄ 2 τεμ. 25,00 50,00 
3 Γωνιές γαλβανιζέ 2΄΄ 4 τεμ. 10,00 40,00 
4 Γωνιές ανοιχτές γαλβανιζέ 2΄΄ 2 τεμ. 25,00 50,00 
5 Μαστοί γαλβανιζέ 2΄΄ 4 τεμ. 10,00 40,00 
6 Σωληνομαστοί γαλβανιζέ 2΄΄, 20 εκ. 2 τεμ. 5,00 10,00 
7 Σωληνομαστοί γαλβανιζέ 2΄΄, 10 εκ. 2 τεμ. 5,00 10,00 
8 Στηρίγματα με λάστιχο 2΄΄ 6 τεμ. 3,00 18,00 
9 Μούφες 2΄΄ 2 τεμ. 10,00 20,00 

10 Δισκάκια κοπής σιδήρου Φ 125 10 τεμ. 3,00 30,00 
11 Μίνιο ½ λ. 10,00 10,00 
12 Κανάβι 1 μπ. 5,00 5,00 
13 Επισκευαστικό υλικό  10 κ. 20,00 200,00 
14 Τσιμέντο επισκευαστικό 10 κ. 1,00 10,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 589,00 
   ΦΠΑ 24% 141,36 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 730,36 

 
3. Παπαδιαμαντοπούλου 87  Ζωγράφου 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  
( € )   

ΣΥΝΟΛΟ  
( € )  

1 Λεκάνη πίσω σιφόνι ΧΠ          1 τεμ. 70,00 70,00 
2 Καζανάκι πορσελάνης ΠΣ 1 τεμ. 50,00 50,00 
3 Γωνιές Φ 100 τ. νικόλ 2 τεμ 10,00 10,00 
4 Μούφα με λάστιχο τ. νικόλ 2 τεμ 10,00 10,00 
5 Σωλήνα  PVC Φ 100 1 μ. 5,00 5,00 
6 Κόλα PVC μικρή 1 τεμ. 5,00 5,00 
7 Σιλικόνη  1 τεμ. 5,00 5,00 
8 Σπιράλ 40 εκ. ½΄΄ 1 τεμ. 5,00 5,00 
9 Μηχανισμός αέρος speck 1 τεμ. 10,00 10,00 

5 Ουρές 11/4΄΄ αρσενικές 2 τεμ. 5 10 
6 Ουρές 11/4΄΄ θυληκές  2 τεμ. 5 10 
7 Νήμα για σπείρωμα  1 τεμ. 10 10 
8 Σωλήνα πλαστικό 11/4΄΄  6 μ 5 30 
9 Τάφ 11/4΄΄ 1 τεμ. 5 5 

10 Μαστοί 11/4΄΄ 6 τεμ. 5 30 
11 Σκοινί θαλάσσης  10 μ. 1 10 

   ΣΥΝΟΛΟ 875,00 
   ΦΠΑ 24% 210,00 
   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1085,00 
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10 Φλοτέρ βυθού ½΄΄ 1 τεμ. 10,00 10,00 
   ΣΥΝΟΛΟ 180,00 
   ΦΠΑ 24% 43,20 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 223,20 

 
4. Πατησίων 30 Αθήνα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

 ( € ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
( € ) 

1 Αντλία 380 V μανομετρικό 20 μ. παροχής 

τουλάχιστον 8 κμ.  

 

1 τεμ. 

 

400,00 

 

400,00 

2 Σωλήνα εύκαμπτο 2΄΄  8 μ. 4,00 32,00 

3 Ρουξούνι 2΄΄ αρσενικό για το λάστιχο 2 τεμ. 5,00 10,00 

4 Γωνιά 2΄΄  2 τεμ. 5,00 10,00 

5 Σφικτήρες ΒΤ 2΄΄ 4 τεμ. 5,00 20,00 

6 Ρακόρ σιδηροσωλήνα 2΄΄ 2 τεμ. 15,00 30,00 

7 Γωνιά αρσενική/θυληκή 2΄΄ γαλβανιζε 2 τεμ. 5,00 10,00 

8 Μαστοί 2΄΄ 2 τεμ. 5,00 10,00 

9 Σχοινί θαλάσσης 15 χ.  15 μ. 2,00 30,00 

10 Ηλεκτρόδια  6 τεμ. 5,00 30,00 

11 Σωλήνα τ. Κουβίδη Φ22 4 μ. 5,00 20,00 

12 Στηρίγματα Φ22 4 τεμ. 5,00 20,00 

13  Πίνακας εναλλαγής αντλιών με σειρήνα  1 τεμ. 450,00 450,00 

14 Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ1,5 30 μ.  2,00 60,00 

15 Ταιράπ 15 εκ. 1 πακ. 5,00 5,00 

16 Φλοτέρ αντλιών  3 τεμ. 25,00 75,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.707,00 

   ΦΠΑ 24% 409,68 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

2.116,68 

 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

-€- 
1 Ακαδημίας 22 Αθήνα 1085,00 
2 Πειραιώς 167 Ρέντης 730,36 
3 Παπαδιαμαντοπούλου 87  Ζωγράφου 223,20 
4 Πατησίων 30 Αθήνα 2.116,68 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.155,24 
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ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. Ύστερα από έγγραφο αίτημα του Ανάδοχου μπορεί να παραταθεί για 

επιπλέον 10 ημέρες, ή εάν το ζητήσει η Υπηρεσία. 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στην Δ/νση Στέγασης & Τεχνικών Υπηρεσιών του 
ΕΦΚΑ, ταχ. δ/νση Πειραιώς 167 Ρέντης, μετά από συνεννόηση με τους Μπαρμπάτη Ν. τηλ 
210.3662302 ή Ασημάκο Ι. τηλ 210.3662332.  

Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από την αρμόδια τριμελή 

επιτροπή της Δ/νσης Στέγασης & Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με τη σύνταξη σχετικού 

πρακτικού παραλαβής. 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει σε μία δόση μετά την έκδοση του σχετικού 

τιμολογίου, την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα) και τον απαιτούμενο έλεγχο από την Οικονομική Υπηρεσία του ΕΦΚΑ. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση 

υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά το νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο προσφέρων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οφείλει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του 

Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνει: 

α). ότι διαθέτει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση κάθε εργαλείο, συσκευή ή όχημα για την εκτέλεση 

των εργασιών μεταφοράς των εν θέματι αντικειμένων. 

β). ότι υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και 

να είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά. 

Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, επιδείξει αμέλεια στην 

τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος με έγγραφη προειδοποίηση από 

την Υπηρεσία και υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ίση με το 10% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από το Ν. 4412 / 2016 
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Συνημμένα:  

1).  Σχέδιο σύμβασης προμήθειας υλικών 

2). Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 
 

  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 
Εσωτ. διανομή: Τμήμα Συντήρησης (2 αντίγραφα) 
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             ΣΧΕΔΙΟ 
 

 

  
  

 
 
 
 
 

 
 

 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

 

                                        
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  
 
Στην Αθήνα σήμερα την ……../……/ 2019 μεταξύ των : 

α) Της εταιρείας με την επωνυμία ........................................................ που εδρεύει επί της οδού 

..................................... αριθ. ..... .......................Ι  Τ.Κ. .................., τηλ. ….. ................., Α.Φ.Μ. 

.................. Δ.Ο.Υ. ......................................,  που εκπροσωπείται νόμιμα για το παρών 

συμφωνητικό, από ...... ……………………. 

…………………………………. και  

β) Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΕΦΚΑ, που εδρεύει επί της οδού 
Ιπποκράτους 19 Αθήνα,   
Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω: 

1. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος ο οποίος στο εξής θα καλείται ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, αναθέτει στον 

πρώτο συμβαλλόμενο ο οποίος στο εξής θα καλείται ΑΝΑΔΟΧΟΣ την «προμήθεια αντλιών 

υδάτων  και υδραυλικών υλικών απαραίτητων για την σύνδεσή τους καθώς και υδραυλικών 

υλικών για  κτίρια, ιδιοκτησίας του  ΕΦΚΑ, δαπάνης 4.155,24 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24%» 

και την παράδοση αυτών στο κτίριο επί της οδού Πειραιώς 167 Ρέντης.  

2. υπ΄ αρ. πρωτ. απόφαση 892 της συνεδρίασης ΔΣ ΕΦΚΑ 52/29-11-2018 σχετική απόφαση 

έγκρισης της δαπάνης (ΑΔΑ:ΨΠΨΩ465ΧΠΙ-7ΟΚ) 

3. Η υπ΄ αρ. πρωτ. ΑΑΥ Μ450/11-04-2019 σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 

6ΕΗΧ465ΧΠΙ-8ΙΛ ) σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ στον ΚΑΕ 1413 

οικονομικού έτους 2019. 
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4. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός είκοσι ημερών από την ημέρα υπογραφής της 

παρούσης. Ύστερα από έγγραφο αίτημα του Ανάδοχου μπορεί να παραταθεί για επιπλέον 

10 ημέρες ή εάν το ζητήσει η Υπηρεσία.  
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια του υλικού, σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης και των άλλων στοιχείων ή εγγράφων της προς ανάθεσης προμήθειας, που 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος συμφωνητικού και ενιαίο με αυτό κείμενο. 

6. Το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των ………….€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24% σύμφωνα 

με την από ……………οικονομική προσφορά του Ανάδοχου και θα παραμείνει σταθερό 

μέχρι την  λήξη της σύμβασης. 

7. Η έκδοση των τιμολογίων για το ποσό που αναλογεί στον ΕΦΚΑ θα γίνει: 

Επωνυμία: Ε.Φ.Κ.Α. 

Επάγγελμα: Ν.Π.Δ.Δ. 

Ταχ. Δ/νση: Αμερικής 12 Αθήνα Τ.Κ. 106 71 

Α.Φ.Μ. 997072577 – Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών 

8. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 5 αντίγραφα. Οι συμβαλλόμενοι αφού τα μελέτησαν 

και συνομολόγησαν όλους τους όρους, συνυπέγραψαν την κάθε σελίδα και κράτησαν τρία 

αντίγραφα ο «Εργοδότης» και ένα αντίγραφο ο «Ανάδοχος».     

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΚΑ 

 

 

                            ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗΣ Α. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΘΕΜΑ: « Προμήθεια αντλιών υδάτων  και υδραυλικών υλικών απαραίτητων για την σύνδεσή 

τους καθώς και υδραυλικών υλικών για  κτίρια, ιδιοκτησίας του  ΕΦΚΑ,» 
 
Του υποψήφιου οικονομικού φορέα – προμηθευτή ……………………………………………….  

Με έδρα (πόλη)…………………. Οδός:…………………………………. Αριθμός………………. 

Τ.Κ. ……………Τηλ:………………………………………………………...Fax: ………………….. 

Προς: Δ/νση Στέγασης & Τεχνικών Υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α. 

Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών της εν θέματι προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα 
όσα αναφέρονται στην πρόσκληση, τεχνική περιγραφή και τους όρους της σύμβασης. 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ 
 

 

                                       2. Πειραιώς 167 Ρέντης  

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  
 ( € ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
( € ) 

 
 
α/α  

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

 ( € ) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

( € ) 
1 Αντλίες ομβρίων ,220 V,έξοδο 1 1/4΄΄, 

μανομετρικό ύψος 8 μ. με φλοτέρ. 
 

2 τεμ. 
  

2 Ανεπίστροφα κλαπέτα 1 ¼΄΄ 2 τεμ.   
3 Ρακόρ για λάστιχο 11/4΄΄ 4 τεμ.   
4 Σφικτήρες  inox ΒΤ 1 1/4΄΄ 8 τεμ.   
5 Ουρές 11/4΄΄ αρσενικές 2 τεμ.   
6 Ουρές 11/4΄΄ θυληκές  2 τεμ.   
7 Νήμα για σπείρωμα  1 τεμ.   
8 Σωλήνα πλαστικό 11/4΄΄  6 μ   
9 Τάφ 11/4΄΄ 1 τεμ.   

10 Μαστοί 11/4΄΄ 6 τεμ.   
11 Σκοινί θαλάσσης  10 μ.   

   ΣΥΝΟΛΟ  
   ΦΠΑ 24%  
   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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1 Σωλήνα γαλβανιζέ, πράσινη ετικέτα  6 μ.   
2 Ρακόρ γαλβανιζέ θυληκά 2΄΄ 2 τεμ.   
3 Γωνιές γαλβανιζέ 2΄΄ 4 τεμ.   
4 Γωνιές ανοιχτές γαλβανιζέ 2΄΄ 2 τεμ.   
5 Μαστοί γαλβανιζέ 2΄΄ 4 τεμ.   
6 Σωληνομαστοί γαλβανιζέ 2΄΄, 20 εκ. 2 τεμ.   
7 Σωληνομαστοί γαλβανιζέ 2΄΄, 10 εκ. 2 τεμ.   
8 Στηρίγματα με λάστιχο 2΄΄ 6 τεμ.   
9 Μούφες 2΄΄ 2 τεμ.   

10 Δισκάκια κοπής σιδήρου Φ 125 10 τεμ.   
11 Μίνιο ½ λ.   
12 Κανάβι 1 μπ.   
13 Επισκευαστικό υλικό  10 κ.   
14 Τσιμέντο επισκευαστικό 10 κ.   

    ΣΥΝΟΛΟ  
   ΦΠΑ 24%  
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
3. Παπαδιαμαντοπούλου 87  Ζωγράφου 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  
( € )   

ΣΥΝΟΛΟ  
( € )  

1 Λεκάνη πίσω σιφόνι ΧΠ          1 τεμ.   
2 Καζανάκι πορσελάνης ΠΣ 1 τεμ.   
3 Γωνιές Φ 100 τ. νικόλ 2 τεμ   
4 Μούφα με λάστιχο τ. νικόλ 2 τεμ   
5 Σωλήνα  PVC Φ 100 1 μ.   
6 Κόλα PVC μικρή 1 τεμ.   
7 Σιλικόνη  1 τεμ.   
8 Σπιράλ 40 εκ. ½΄΄ 1 τεμ.   
9 Μηχανισμός αέρος speck 1 τεμ.   

10 Φλοτέρ βυθού ½΄΄ 1 τεμ.   
   ΣΥΝΟΛΟ  
   ΦΠΑ 24%  
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
4. Πατησίων 30 Αθήνα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

 ( € ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
( € ) 

1 Αντλία 380 V μανομετρικό 20 μ. παροχής 

τουλάχιστον 8 κμ.  

 

1 τεμ. 

  

2 Σωλήνα εύκαμπτο 2΄΄  8 μ.   

3 Ρουξούνι 2΄΄ αρσενικό για το λάστιχο 2 τεμ.   

4 Γωνιά 2΄΄  2 τεμ.   

ΑΔΑ: 635Υ465ΧΠΙ-Α6Υ





 σελίδα   
 13 από 13  

 

5 Σφικτήρες ΒΤ 2΄΄ 4 τεμ.   

6 Ρακόρ σιδηροσωλήνα 2΄΄ 2 τεμ.   

7 Γωνιά αρσενική/θυληκή 2΄΄ γαλβανιζε 2 τεμ.   

8 Μαστοί 2΄΄ 2 τεμ.   

9 Σχοινί θαλάσσης 15 χ.  15 μ.   

10 Ηλεκτρόδια  6 τεμ.   

11 Σωλήνα τ. Κουβίδη Φ22 4 μ.   

12 Στηρίγματα Φ22 4 τεμ.   

13  Πίνακας εναλλαγής αντλιών με σειρήνα  1 τεμ.   

14 Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ1,5 30 μ.    

15 Ταιράπ 15 εκ. 1 πακ.   

16 Φλοτέρ αντλιών  3 τεμ.   

   ΣΥΝΟΛΟ  

   ΦΠΑ 24%  

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
-€- 

1 Ακαδημίας 22 Αθήνα  
2 Πειραιώς 167 Ρέντης  
3 Παπαδιαμαντοπούλου 87  Ζωγράφου  
4 Πατησίων 30 Αθήνα  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 

Τόπος & Ημερομηνία: 
 

………………………………………………………………………… 
Ο Προσφέρων  

(Υπογραφή & Σφραγίδα) 
 
 

………………………………………………………………………… 
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