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ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ για τθν υποβολι οικονομικισ προςφοράσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των κλιματιςτικϊν του Computer Room του Τπουργείου Εςωτερικϊν 
- Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ.  
 
 

1. Σο Τπουργείο Εςωτερικϊν (Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) προτίκεται να προβεί ςτθν 
απευκείασ ανάκεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των ψυκτικϊν μονάδων για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν ψφξθσ του Computer Room ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνο το πλθροφοριακό 
ςφςτθμα και το τθλεφωνικό κζντρο του Τπουργείου Εςωτερικϊν Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ. 
  

2. Οι απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ αφοροφν ςτθ ςυντιρθςθ, τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν, τθν 
αναπλιρωςθ του απαραίτθτου ψυκτικοφ υγροφ και τθ ςωςτι ρφκμιςθ λειτουργίασ των δφο 
ψυκτικϊν μονάδων του Computer Room. Οι προχπολογιςκείςεσ εργατοϊρεσ ανζρχονται ςτισ 12 
ϊρεσ με μζγιςτο προχπολογιςκζν κόςτοσ 50 ευρϊ/ϊρα.   

3.  Οι οικονομικοί φορείσ (φυςικά ι νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, οι ενϊςεισ αυτϊν 
των προςϊπων), καλοφνται να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ είτε θλεκτρονικά ςτο 
symvaseis@mathra.gr , είτε με κατάκεςθ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο Σμιμα Γραμματείασ του 
Τπουργείου Εςωτερικϊν (Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ), Γραφείο 210 του 2ου ορόφου 
(ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ, Σ.Κ. 541 23, Θεςςαλονίκθ) και ϊρεσ 10:00-13:00. ε περίπτωςθ αποςτολισ 
(ταχυδρομικισ ι courier), οι φάκελοι των προςφορϊν γίνονται δεκτοί μόνο εφόςον ζχουν 
πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το αργότερο μζχρι και τθν   20-08-2020 
και ϊρα 13:00. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των 
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα 
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ 
Ανακζτουςα Αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 20θ Αυγοφςτου 2020  και ϊρα 
13:00 μ.μ. Προςφορά που κατατίκεται εκπρόκεςμα δεν γίνεται δεκτι.  

 

 

Ακινα,       29/07/2020 
Αρ. Πρωτ:  3602 
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Η οικονομικι προςφορά πρζπει να είναι ζγγραφθ και υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο 
εκπρόςωπο του υποψθφίου ανάδοχου και να φζρει τθ ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ. Επιπλζον οι 
υποψιφιοι καλοφνται να ςυμπεριλάβουν ςτο φάκελο προςφοράσ θλεκτρονικό ι φυςικό τα 
απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (καταςτατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ϊςτε να προκφπτει ο 
διαχειριςτισ του νομικοφ προςϊπου, τα μζλθ του Δ.. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόςωπα θ 
βεβαίωςθ ζναρξθσ ςτθν αρμόδια ΔΟΤ όταν πρόκειται για ατομικι επιχείρθςθ.  

Η οικονομικι προςφορά δεν μπορεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υπερβαίνει τθν ανωτζρω 
αναφερόμενθ τιμι προχπολογιςμοφ.  

Σο κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τθσ χαμθλότερθσ τιμισ. ε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςότερων τθσ μίασ αποδεκτϊν προςφορϊν 
ίςθσ τιμισ, θ ανάκεςθ γίνεται με κλιρωςθ παρόντων των υποψιφιων αναδόχων που 
μειοδότθςαν. 

      4. Η πλθρωμι κα βαρφνει τον A.Λ.E. 2420.98.9001 του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ Ειδικοφ 
Φορζα 10079990100000 Οικονομικοφ Ζτουσ 2020 και κα καταβλθκεί μετά τθν ζκδοςθ του 
αντίςτοιχου τιμολογίου και αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ που 
προβλζπεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ.  

5. Η παροφςα να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα για πζντε θμζρεσ. 
                                                       

 
 

      Η ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 

                                                                     ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΣΟΤ 
 

Εςωτερικι Διανομι: 
1. Γραφείο Τφυπουργοφ 
2. Γραφείο Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ 
3. Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι 
4. Σμιμα Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ Γραμματείασ 

του Τπουργείου Εςωτερικϊν 
(Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) 

κ.α.α. 

Χαρούλα Δροσοπούλου 
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