
Αλεξανδρούπολη, 14 Ιανουαρίου 2022

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 102/14-1-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρα του Επιμελητήριο Έβρου για τα έτη 
2022-2023, προϋπολογισμού 1.640,οο € άνευ Φ.Π.Α.

Το Επιμελητήριο Έβρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α) 
«Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στην ΔΕ 513.2/14-1-2021 αποφάσισε, την 
επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει την συντήρηση του ανελκυστήρα του 
Επιμελητηρίου Έβρου, για τα έτη 2022-2023, με τη προβλεπόμενη από τον ως άνω 
νόμο για το συγκεκριμένο ύψος προϋπολογισμού των 1.640,οο € άνευ Φ.Π.Α. 
(820,οο Ευρώ/έτος) διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο αξιολόγησης – 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Επιμελητήριο Έβρου καλεί τους ενδιαφερόμενους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, 
που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο και έχουν ως δραστηριότητα τις 
υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να 
υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι την 7/2/2022 και ώρα 12.00 στα γραφεία του 
Επιμελητηρίου Έβρου στην Αλεξανδρούπολης (Λ. Δημοκρατίας 307).

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, μέσα 
σε κλειστό φάκελο, και τα περιλαμβανόμενα στοιχεία περιλαμβάνουν Υπεύθυνη 
Δήλωση, Πρόταση και Οικονομική Προσφορά στην ελληνική γλώσσα.

2. Η Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένη σε απλή σελίδα υπόδειγμα 1) ότι "... 
τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και ακριβή, ότι οι όροι της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αποδεκτοί και ότι δεσμεύεται για την τιμή και τους 
όρους παράδοσης και πληρωμής..." και επίσης εφόσον ζητηθεί θα προσκομίσει 
εντός 10ημερου α. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο β. Ασφαλιστική 
ενημερότητα γ. Φορολογική ενημερότητα (με ποινή αποκλεισμού).
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3. Η Πρόταση του κάθε υποψηφίου (συμπληρωμένη σε απλή σελίδα) πρέπει να 
καλύπτει τις ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρα.

4. Η Οικονομική Προσφορά του κάθε υποψηφίου (συμπληρωμένη σε απλή 
σελίδα δες υπόδειγμα 2) πρέπει να αναφέρει α. το σύνολο για όλο το 2022 και για το 
έτος 2023 χωρίς το ΦΠΑ, β. Το ποσό του ΦΠΑ, γ. Το συνολικό ποσό μαζί με το 
ΦΠΑ. Τα ποσά αυτά καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του υποψηφίου Αναδόχου.

5. Στον Φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
Λ. Δημοκρατίας 307, Αλεξανδρούπολη 

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών  συντήρησης ανελκυστήρα του Επιμελητηρίου Έβρου 

για τα έτη 2022-2023
(Αρ. Πρ. /14.1.2022),

προϋπολογισμού 1.640,οο € 
άνευ ΦΠΑ

 Ημερομηνία υποβολής 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : …………………………………………………
ΑΦΜ:……………………………. ΔΟΥ………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : …………………………………………………

ΤΗΛ ……………….., FAX ……………….., EMAIL …………………………
ΑΡΜΟΔΙΟΣ /ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ………………………………………………….

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του υποψηφίου για την σύναψη σύμβασης έργου με το Επιμελητήριο 
Έβρου θα γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία μετά από έλεγχο των φακέλων 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των υποψηφίων μεταξύ των 
ενδιαφερομένων των οποίων η πρόταση είναι αποδεκτή και με κριτήριο ανάθεσης 
την χαμηλότερη τιμή.
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το 
Επιμελητήριο Έβρου τηλ. 25510-26223 κ. Βρετοπούλου Μαρία.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ
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