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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Φ. Καραμπέτσος
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 10183
Τηλέφωνο: 21313681
E-mail: f.karampetsos@ypes.gr

Αθήνα, 28-02-2022
Αριθ. Πρωτ.: 14392

ΠΡΟΣ: CLIMATECH HELLAS IKE
climatech01@yahoo.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για
την παροχή επισκευαστικών εργασιών καθώς και για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες
επισκευών στα κτίρια αρμοδιότητας του ΥΠ.ΕΣ. Τομέας Εσωτερικών), για χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί την εταιρία CLIMATECH HELLAS Ι.Κ.Ε. να καταθέσει
οικονομική προσφορά για την παροχή επισκευαστικών εργασιών, καθώς και για την
προμήθεια των υλικών των επισκευαστικών εργασιών, για τις ανάγκες επισκευών σε όλα τα
κτίρια και τις αποθήκες του ΥΠ.ΕΣ. (Τομέας Εσωτερικών), σύμφωνα με τα ακόλουθα
στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
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 ανάθεσης του άρθρου 118 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Η πρόσκληση απευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
120 παρ. 3 του ν. 4412/2016 σε έναν οικονομικό φορέα, την
εταιρία με την επωνυμία «CLIMATECH HELLES Ι.Κ.Ε.», δεδομένου
ότι, η ανωτέρω εταιρία παρέχει αποδεδειγμένα τις υπηρεσίες της
σε
μεγάλη
γκάμα
επισκευαστικών
υπηρεσιών
(ελαιοχρωματισμούς, υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές
εργασίες, κατασκευαστικές εργασίες, τοποθέτησης πλακιδίων,
κ.ά.) με εξαιρετική επιτυχία, τουλάχιστον την τελευταία τριετία και
διαθέτει σχετικές πιστοποιήσεις καλής εκτέλεσης.
Επιπρόσθετα οι υπάλληλοι της εταιρίας έχουν πιστοποιήσεις από
την παρακολούθηση σεμιναρίων για συντηρήσεις και επισκευές
κλιματιστικών
μονάδων,
για
ελαιοχρωματισμούς,
για
θερμομονώσεις, τοποθετήσεις πλακιδίων.
Παροχή επισκευαστικών εργασιών και προμήθεια υλικών για τις
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ :
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ )

επισκευαστικές εργασίες στα κτίρια και στις αποθήκες του ΥΠ.ΕΣ.
(τ. Εσωτερικών), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την
υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:
1. Μικροεπισκευές ειδών υγιεινής.
2. Μικροεπισκευές κλιματιστικών μονάδων εκτός των εργασιών
που προβλέπονται από την ετήσια συντήρησή τους.
3. Μικροεπισκευές ή/και συντήρηση ανοιγμάτων (ξύλινωνμεταλλικών-αλουμίνιου), ρολών και πορτών
συμπεριλαμβανομένων των πορτών ασφαλείας.
4. Μεταλλικές μικροεπισκευές.
5. Μικροεπισκευές συστημάτων σκίασης (αποξήλωση και
επανατοποθέτηση σιδηροδρόμων, κουρτινών, περσίδων κ.ά.).
6. Εργασίες διαρρύθμισης (μεταφορά επίπλων και αρχειακού
υλικού, μεταφορά και συναρμολόγηση dexion, λύσιμο – δέσιμο
γραφείων καθώς και αφαίρεση-τοποθέτηση γωνιών, αποξήλωση
και απομάκρυνση κινητών ή/και σταθερών διαχωριστικών).
7. Εργασίες ελαιοχρωματισμού (φρεσκάρισμα τοίχων, πορτών
κ.ά.).
8. Μικροεπισκευές ψυκτών νερού (αλλαγή φίλτρων και λοιπά).
9. Άλλες μικροεπισκευές που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν
εκ των προτέρων σχετικές με το αντικείμενο.
11.500,00€ για την παροχή επισκευαστικών εργασιών
3.250,00€ για την προμήθεια υλικών
24%
Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206
ΑΛΕ 2420389001 για την παροχή επισκευαστικών εργασιών
ΑΛΕ 2410203001 για την προμήθεια υλικών
8% (οκτώ τις εκατό) για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το
άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
όσων άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4% (τέσσερα τις εκατό) για την προμήθεια των υλικών σύμφωνα
με το άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και όσων άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης
 αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας,
 αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας,
 πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ ,
 στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρείας με τις πιθανές
τροποποιήσεις ή για φυσικά πρόσωπα. Βεβαίωση Έναρξης
Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία,
 απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών
του Δ.Σ. - ή του Φυσικού Προσώπου-, με ημερομηνία έκδοσης έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (Σε περίπτωση
αναμονής έκδοσης 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 άρθρου 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.
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Σχόλιο [e1]: Να προστεθεί το κείμε
για τα δικαιολογητικά του άρθρου 74

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.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :

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).

Τετάρτη 09-02-2022 και ώρα 13:00 σε κλειστό σφραγισμένο
φάκελο

Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών
Τμήμα Προμηθειών
Σταδίου 31, 4ος όροφος, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα
Υπόψη κ. Φ. Καραμπέτσου
Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις: 2131361681
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του
ΥΠΕΣ www.ypes.gr, β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΒΑΛΑΤΣΟΥ
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