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Αθήνα,
3 Αυγούστου 2022
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.1/40/12635
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση των μονάδων
fancoil & split, του κτιρίου του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης) επί της οδού Βασ. Σοφίας 15
Το Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ) λόγω της ανάγκης συντήρησης των μονάδων fancoil &
split, του κτιρίου του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
επί της οδού Βασ. Σοφίας 15, προσκαλεί την εταιρεία «ΆΚΤΕΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ» για υποβολή
οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 120 του ν. 4412/2016, (ΦΕΚ
Α’/147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4782/2021, και σύμφωνα με τα ακόλουθα
στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α
Φ.Π.Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ)
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού
Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών
5.000,00€
όπου αναλύεται σε 4.000 για τις εργασίες και 1.000 για τα υλικά
24%
Σύναψη σύμβασης συντήρησης των μονάδων fancoil & split, του
κτιρίου του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης) επί της οδού Βασ. Σοφίας 15, όπως
περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως
ισχύει.
Τακτικός προϋπολογισμός
24.20.30.1001 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων
και έργων υποδομών» και
24.10.20.3001 «Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής
εγκαταστάσεων» του έτους 2022
Μέχρι την Τρίτη 9/8/2022 και ώρα 15:00.
Ο φάκελος της προσφοράς υποβάλλεται:
1. - Mε κατάθεσή τους στο Τμήμα Γραμματείας και Παροχής
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Πληροφοριών (ισόγειο) της αναθέτουσας αρχής, (Βασ. Σοφίας 15,
Τ.Κ. 106 74, Αθήνα) και υπόψη Τμήματος Προμηθειών,
2. ή
3. - με υποβολή email στη διεύθυνση:
k.tsakni@ydmed.gov.gr
t.tsompou@ydmed.gov.gr
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
(που προσκομίζει ο επιλεγείς
προσφέρων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016, όπως ισχύει)

Ι. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του.
ΙΙ. Δικαιολογητικά Νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.
Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, προσκομίζονται τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα οικονομικού
φορέα).
Αναλυτικά πρέπει να προσκομιστούν:
1. Στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι εταιρεία Α.Ε.,
Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ι.Κ.Ε.:
α) Φ.Ε.Κ. σύστασης (για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., εφόσον υπάρχει),
β) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., με ημερομηνία έκδοσης
είτε έως τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή του, είτε
μεταγενέστερης της κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης,
γ) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ., με
ημερομηνία έκδοσης είτε έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν
από την υποβολή του, είτε μεταγενέστερης της κοινοποίησης της
παρούσας πρόσκλησης,
2. Στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων, βεβαίωση έναρξης από
την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή/και
επικαιροποιημένες βεβαιώσεις
III) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Τα πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την
υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει).
IV) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διευθύνοντα Συμβούλου
και των μελών του Δ.Σ. ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του
οικονομικού φορέα ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9
του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ:

άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
Η Υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
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 όπου
και θα παραμείνει αναρτημένη για πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες
μέχρι την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης.

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

Γ. Βαλατσού

AΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (αποστολή με e-mail):
Άκτεον Τεχνική, info@akteon.eu
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Περιγραφή εργασιών συντήρησης μονάδων fancoil και split
Στο κτίριο του Υπουργείου μας (Β. Σοφίας 15), θα γίνουν εργασίες συντήρησης όλων των
μονάδων fancoil και split, στο ισόγειο, Α’, Β’, Γ’ και Ε’ ορόφους.
Αφορούν 126 μονάδες fancoil και 48 μονάδες split.
Κάθε μονάδα split περιλαμβάνει εσωτερική και εξωτερική μονάδα.

Οι εργασίες συντήρησης για κάθε τύπο είναι οι παρακάτω:
Εσωτερικές συσκευές τύπου fancoil
Χημικός καθαρισμός στοιχείων.
Έλεγχος στοιχείου αποχέτευσης και καθαρισμός.
Έλεγχος ανεμιστήρα.
Χημικός καθαρισμός ανεμιστήρα.
Έλεγχος υδραυλικών συνδέσεων.
Χημικός καθαρισμός φίλτρων.
Αντικατάσταση φίλτρων εφόσον απαιτείται (φθορά/απώλεια).

Συσκευές τύπου split
Χημικός καθαρισμός στοιχείων (εσωτερικών/εξωτερικών μονάδων).
Έλεγχος στοιχείου αποχέτευσης και καθαρισμός.
Έλεγχος ανεμιστήρα (εσωτερικών μονάδων).
Χημικός καθαρισμός φίλτρων.
Χημικός καθαρισμός ανεμιστήρα.
Έλεγχος ψυκτικού υγρού και πλήρωση εφόσον απαιτείται.

Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης, θα συνταχθεί και θα μας παραδοθεί λίστα
μονάδων με πρόβλημα λειτουργίας ή είδος βλάβης.
Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ.
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