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ΘΕΜΑ:  « Ανάθεση προμήθειας»   
 
Σας γνωρίζουμε ότι με την αρίθ. 989/38938/3-4-2015 απόφαση εγκρίθηκε το 
αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών 
καθαρισμού κτιρίων του Υπουργείου  και κατακυρώθηκε αυτό σε εσάς σύμφωνα  με 
την προσφορά σας και τα πρακτικά της επιτροπή  ως εξής : 
α) 25.774 τ.μ. Χ 0,345736 € /τ.μ. σύνολο  8.911,00  € πλέον Φ.Π.Α. 23%  2.049,5  € 
και   συνολικά   με Φ.Π.Α.  10.960,53   €  μηνιαίως ).  
β)8.911,00 € / μήνα Χ3 μήνες = 26.733,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 6.148,59 €  και      
   συνολικά  με Φ.Π.Α.  32.881,59€  και για διάρκεια τριών (3) μηνών  από την 
υπογραφή της Σύμβασης  . 
Η αξία των ειδών υπόκειται στις νόμιμες για το Δημόσιο και τρίτους κρατήσεις σε 
ποσοστό & 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% 
(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού) 
Κατά την εξόφληση της αξίας των ειδών θα παρακρατηθεί φόρος 8% επί της καθαρής 
αξίας αυτών (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2187/94, 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2198/94. 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εντός δέκα (10) ημερών από της 
λήψεως του παρόντος προσέλθετε για την υπογραφή της αρίθμ. 6192/ΧΜ/2015 
σύμβασης, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Νόμιμο τίτλο του δεσμεύοντας την Εταιρεία σας προσώπου που θα υπογράψει 
τη σύμβαση 

2. Εγγυητική επιστολή ,λήξης 20-09-2015  ,που θα καλύπτει το 5% της καθαρής 
αξίας των ειδών , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ,ήτοι Ευρώ  αξίας # 
1.350,00 #.   
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