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ΑΠΟΦΑΣΗ
"Μηνιαία συντήρηση οκτώ ανελκυστήρων των κτιρίων της Βουλής, ήτοι των δύο (2) που βρίσκονται στο
κτίριο επί της οδού Αμαλίας 22-24 και των έξι (6) Monospace που βρίσκονται στον Υπόγειο Σταθμό
Οχημάτων του κεντρικού κτιρίου της Βουλής, για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.08.2014 έως και 31.07.2015"
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 24, 149 και 16στ του Κανονισμού της Βουλής (Mέρος B' ), όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη μηνιαίας συντήρησης οκτώ (8) ανελκυστήρων των κτιρίων της Βουλής, ήτοι των δύο (2) που βρίσκονται
στο κτίριο επί της οδού Αμαλίας 22-24 και των έξι (6) Monospace που βρίσκονται στον Υπόγειο Σταθμό Οχημάτων του
κεντρικού κτιρίου της Βουλής, για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.08.2014 έως και 31.07.2015, σύμφωνα με το από 27.08.2014
υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Βουλής.
3. Την υπό Κ.Α. ..... γραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Βουλής οικονομικού έτους 2014.
4. Την υπ' αριθμ. 3873/2619/18.03.10 (ΦΕΚ 289/Β/18.03.10) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για τη
μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζουμε
την ανάθεση στην εταιρία ΚΟΝΕ Α.Ε., ΦΙΛΙΚΩΝ 5 & ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 1, 121 31, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, της μηνιαίας
συντήρησης οκτώ (8) ανελκυστήρων των κτιρίων της Βουλής, ήτοι των δύο (2) που βρίσκονται στο κτίριο επί της οδού
Αμαλίας 22-24 και των έξι (6) Monospace που βρίσκονται στον Υπόγειο Σταθμό Οχημάτων του κεντρικού κτιρίου της
Βουλής, για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.08.2014 έως και 31.07.2015.
Η αμοιβή για την μηνιαία συντήρηση ορίζεται στο ποσό των 1.280,00€, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.
Η συνολική δαπάνη αντιστοιχεί σε δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (18.892,80 €),
ήτοι 15.360,00 € + 3.532,80 € για ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. ........... του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2014
(σχετική η από 30.07.2014 προσφορά της αναδόχου).
Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα με την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και τη βεβαίωση πάνω σ' αυτό από τον
Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Βουλής ότι πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη μηνιαία
συντήρηση.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου υποχρεούται να προσέλθει στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής (Βασ. Σοφίας 11,
5ος όροφος, γραφείο 517), εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας, για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή αξίας 1.536,00€, που αντιστοιχεί στο 10% της συμβατικής
αξίας, χωρίς το ΦΠΑ, χρονικής ισχύος δεκαπέντε (15) μηνών.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Τμήμα Προϋπολογισμού
3. Τμήμα Προμηθειών (εις διπλούν)
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας
6. Μέλη Επιτροπής
7. Ενδιαφερόμενη
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