
        
          

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης  

(CPV 72611000-6)  

με Α.Π 269 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και 

αναβάθμισης του εξοπλισμού, λογισμικού και δικτύων και υποστήριξης των χρηστών των 

Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 1, 2 & 3 και του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.400 € χωρίς ΦΠΑ και 2.976 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, 

ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη 

προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και 

αναβάθμισης του εξοπλισμού και λογισμικού και των δικτύων, καθώς και υποστήριξης των χρηστών 

των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 1, 2 & 3 και του Κοινωνικού ΕΚΑΒ σε επίπεδο 

επίβλεψης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και αποκατάστασης λειτουργίας συστημάτων, σε 

καθημερινή και ολοήμερη βάση έως και τις 31/12/2020, για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής 

υποστήριξης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο 

Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 

5041880, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.400 € χωρίς ΦΠΑ και 2.976 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών 
 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

procurement@kinonikoekav.gr  μέχρι την Τρίτη 19 Μαΐου 2020, ώρα 15:00. Η υποβολή θα 

επικυρώνεται με ηλεκτρονική αποστολή αποδεικτικού παραλαβής. Προσφορά που υποβάλλεται 

εκπρόθεσμα δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

Για την υποβολή της προσφοράς τους, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που επισυνάπτεται ως  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, στην παρούσα πρόσκληση. 

 

Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται, πέραν της ως άνω οικονομικής προσφοράς κατά το 

οριζόμενο πρότυπο, και υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου αναδόχου, νόμιμα εκπροσωπουμένου, 

θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους, σύμφωνα με τις οποίες ο υποψήφιος:  

- Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος; 

- Δεν βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης, ούτε εκκρεμούν 

σε βάρος του αντίστοιχες αιτήσεις;    

- Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού του από τη διαδικασία του άρθρου 73 επ. Ν 

4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να συνυποβάλλεται φωτοτυπημένο 

αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων και υπεύθυνη δήλωση για το πρόσωπο του νομίμου 

εκπροσώπου του. 
 

Αρμόδια επικοινωνίας ορίζεται η κα. Ειρήνη Μπλίκα (τηλ.: 210 72 55 363 και Email: 

kinonikoekav@gmail.com).  
 

Αντικείμενο της σύμβασης 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, 

συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και λογισμικού και των δικτύων, καθώς και 

υποστήριξης των χρηστών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 1, 2 & 3 και του 

Κοινωνικού ΕΚΑΒ σε επίπεδο επίβλεψης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και αποκατάστασης 

λειτουργίας συστημάτων, σε καθημερινή και ολοήμερη βάση έως και τις 31/12/2020, για την 

κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση 

Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880, που συγχρηματοδοτείται από το 

Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.400 € χωρίς ΦΠΑ και 

2.976 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

  

Περιγραφή Υπηρεσίας CPV 
Ενδεικτική 

Συνολική Τιμή 
χωρίς ΦΠΑ 

Ενδεικτική 
Συνολική Τιμή 

με  ΦΠΑ 

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Η/Υ 72611000-6   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.400 2.976 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμμετέχει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υποβάλλοντας 

την οικονομική προσφορά του.  
 

Η ανάθεση της προμήθειας γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εμπορευμάτων. 
 

Η διάρκεια της  παροχής των υπηρεσιών άρχεται από την ημέρα υπογραφής της και λήγει την 

31/12/2020. 
 

Η κατάρτιση της σύμβασης θα γίνει μετά από πρόσκληση του επιλεγέντος αναδόχου, εντός 24 ωρών 

από της ενημερώσεώς του δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπό τον όρο ότι αυτός θα 

προσκομίσει: 

- Πρωτότυπη και σε ισχύ Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας; 

- Πρωτότυπη και σε ισχύ Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας; 

- Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 επ. Ν 4412/2016.  

- Ποινικό Μητρώο του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας/επιχείρησης σε ισχύ. 
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- Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησής, στην περίπτωση που ο επιλεγείς ανάδοχος είναι νομικό 

πρόσωπο  

- καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έγγραφο που απαιτηθεί.  
 

Στην περίπτωση που ο επιλεγείς ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να συνυποβάλλεται 

φωτοτυπικό αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων και πιστοποιητικό περί μη τροποποίηση τους. 

 

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα παρέχει τις υπηρεσίες του με ελεύθερο ωράριο, στις Δομές Φιλοξενίας 

Νεφέλη 1, 2 & 3 και στην έδρα του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, όταν απαιτείται αναλόγως της ιδιαιτερότητας και 

της ανάγκης υλοποίησης αυτών.  

Η αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του αναδόχου θα καταβάλλεται μετά την έκδοση 

τιμολογίου. Ως τρόπος πληρωμής της πιο πάνω συμφωνηθείσας αμοιβής ορίζεται η κατάθεση σε 

τραπεζικό λογαριασμό και υπό τον όρο της παραδόσεως στον εντολέα των κάτωθι:  

- Τιμολογίου 

- Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ; 

- Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας πλην κεντρική διοίκησης, σε ισχύ;  

- Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 επ. Ν 4412/2016.  
 

Διευκρινίζεται ότι τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή), για την 

παροχή των υπηρεσιών. 

 

 

 

Χολαργός, 15/05/2020 

 

Για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ 

 

 
 

Οδυσσέας Νίκος Βουδούρης 

      Πρόεδρος του ΔΣ 

                                          

 

  



        

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Προσφορά του υποψηφίου ανάδοχου ………………..………… 
 

………. υποψήφιος ανάδοχος  ……………………………………………… εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τ…..  για 

την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης 

του εξοπλισμού και λογισμικού και των δικτύων, καθώς και υποστήριξης των χρηστών των Δομών 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 1, 2 & 3 και του Κοινωνικού ΕΚΑΒ σε επίπεδο 

επίβλεψης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και αποκατάστασης λειτουργίας συστημάτων, σε 

καθημερινή και ολοήμερη βάση έως και τις 31/12/2020, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.400 € 

χωρίς ΦΠΑ και 2.976 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την 

κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του 

Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» υποβάλλω την ακόλουθη Προσφορά:  

 

Περιγραφή Υπηρεσίας CPV 
Ενδεικτική 

Συνολική Τιμή 
χωρίς ΦΠΑ 

Ενδεικτική 
Συνολική Τιμή με  

ΦΠΑ 

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Η/Υ 72611000-6   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Έλαβα γνώση των ειδικών όρων της πρόσκλησης για την ανάθεση της ως άνω παροχής υπηρεσιών και 

τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

Ημερομηνία …………………………….. 

 

(Ονοματεπώνυμο) 

Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας/Επιχείρησης …………………………….. 

 

(Υπογραφή και Σφραγίδα) 

 

 

 

 


