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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ειρ. Καγιαμπάκη
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31, 101 83 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 213 136 1670
E-mail: e.kagiabaki@ypes.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 57040

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την
«Ενοικίαση χώρου για τη συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών στην 85η ΔΕΘ».

Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην ενοικίαση χώρου προκειμένου να
συμμετέχει στην 85η ΔΕΘ (11-19/09/2021), με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (τ. Εσωτερικών)

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει βάσει του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α'/08.08.2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
και ιδίως τις διατάξεις περί απευθείας ανάθεση του άρθρου 118.

Η πρόσκληση απευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ
3 του ν. 4412/2016 και σε έναν οικονομικό φορέα, ήτοι στην εταιρεία «ΔΕΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
– HELEXPO A.E.». Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων
ΦΟΡΕΑΣ
που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
24.000,00 €
Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.

24%

ΝΟΜΙΣΜΑ

Ευρώ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ενοικίαση χώρου 190,00 τ.μ. (HALL
15, Std 28) στην έκθεση «85η Δ.Ε.Θ.», που θα πραγματοποιηθεί, 1119/09/2021 στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO ΔΕΘ, για την προβολή των
δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων του (ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΑΣΕΠ,
ΕΚΔΔΑ, ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.).
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
– ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
CPV

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 20η/09/2021
Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206
ΑΛΕ 2420907001 «Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια »
Φόρος: 8% (οκτώ τις εκατό) για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το
άρθρο 64 του ν.4172/2013.
Κρατήσεις: 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, σύμφωνα
με τα άρθρα 375 παρ. 7 και 350 παρ. 3 αντίστοιχα του Ν. 4412/2016.
39154100 – 7 Περίπτερα εκθέσεων
Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00 σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ –
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και
μέσα στο φάκελο της θα πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω :
α. αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας
β. αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας
γ. πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης με τις πιθανές τροποποιήσεις ή
για φυσικά πρόσωπα Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου
Επιτηδευματία
ε. απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών του Δ.Σ. ή
του Φυσικού Προσώπου, με ημερομηνία έκδοσης έως τρείς (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους. Σε περίπτωση αναμονής έκδοσής τους,
δύναται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 παρ. 4 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν
εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 73 του ν.4412/2016.
στ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει επιβληθεί
σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου η οριζόντια ρήτρα αποκλεισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι προαναφερόμενες υπεύθυνες
δηλώσεις υποβάλλονται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Οι
υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους, (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών/Τμήμα Προμηθειών
Υπόψη κ. Καγιαμπάκη
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ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Λ. Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
Email: e.kagiabaki@ypes.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις: 213 13 13 115 και
213 13 61 670
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ
www.ypes.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ
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