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Τπόψη:  

 
Θέμα : Πξφζθιεζε γηα πξνζθνξά 

Σν Δζληθφ Ίδξπκα Κσθψλ ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο-ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο απφ Γηπισκαηνχρν Πνιηηηθφ Μεραληθφ γηα εκβαδνκέηξεζε ησλ θηηξίσλ ηνπ  ΔΙΚ 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΣΡΩΝ), ε δαπάλε ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε ζπλνιηθφ πνζφ 

6.820,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0419 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαηά πνζφ 6.820,00 €, θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ είδνπο (CPV) : 71300000-1. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. 109/24-4-2019 

Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ΑΓΑ: 65Β7469Η2-Ν12. 

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ παξνρή ππεξεζηψλ ζχκθσλα 

κε ηελ επηζπλαπηφκελε ηερληθή πεξηγξαθή, μέχρι την 30/4/2019. 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α.Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο:αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ζηνπο δηαρεηξηζηέο,ββ) 

ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

         Α.   Καηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ: 
 
α.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 
 
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε  
 
ή αλάινγε θαηάζηαζε θαη φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 
 
β. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/86 φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο Σερληθήο Έθζεζεο θαη ηνπο  
 
απνδέρεηαη. 
 
γ. δελ έρεη νθεηιέο ζηελ εθνξία θαη ζην Ι.Κ.Α., γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ 
 
 πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
δ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο  
 
ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην  
 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ηνεζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,  
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θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α'  
 
ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ-147Α/8-8-16).  
                                
           [Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά δελ απαηηνχληαη ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία ίζε ή  
 
θαηψηεξε ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ ρσξίο Φ.Π.Α.. (άξζξν 73 παξ.6 Ν.4412/2016,  
 
φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017, άξζξν 80 παξ.11 Ν.4412/2016,  
 
φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.15 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017)] 
 
           Β.  Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δέθα πέληε(15) εκέξεο αξρήο γελνκέλεο απφ  
 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη νξίδεηαη δπλαηφηεηα παξάηαζεο απηήο γηα δέθα πέληε(15) εκέξεο. 
 
           Γ. Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ : 
 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ ππεξεζία ηνπ ΔΙΚ ππνκλήκαηα ζπκπιεξσκαηηθά ησλ ήδε  
 
ππαξρφλησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ κε ηηο λεφηεξεο επηκεηξήζεηο ησλ θηηξίσλ ηνπ  
 
Παξαξηήκαηνο ΔΙΚ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Παξαξηήκαηνο ΔΙΚ Πάηξαοθαζψο επίζεο θαη ην δηαρσξηζκφ  
 
θαη εκβαδνκέηξεζε ησλ ρψξσλ θχξηαο ρξήζεο θαη ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ ησλ ελ ιφγσ θηηξίσλ. 
 
Ο Αλάδνρνο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ  
 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην ΔΙΚ. Οη δε  
 
κηζζνί θαη ακνηβέο ησλ σο άλσ, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη  
 
απφ ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν  
 
κφλνο ππεχζπλνο έλαληη απηψλ, κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε, θαζψο θαη  
 
έλαληη ηξίησλ εμ εθαξκνγήο ησλ ζρέζεσλ απηψλ. 
 
Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν ε κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε πξνο ηξίηνπο ησλ  
 
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε.        . 
 
          Δ. Η βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
 
  πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016(ΦΔΚ 147 Α΄).  
 
 
                                                                ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

                              ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ /ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

   1 Παξνρή ππεξεζηψλ 
δηπισκαηνχρνπ πνιηηηθνχ 
κεραληθνχ 

Παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο-ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο απφ 
Γηπισκαηνχρν Πνιηηηθφ Μεραληθφ κε λεφηεξε θαη αθξηβέζηεξε 
εκβαδνκέηξεζε ησλ θηηξίσλ , θαζψο επίζεο θαη δηαρσξηζκφο θαη 
εκβαδνκέηξεζε ησλ ρψξσλ θχξηαο ρξήζεο θαη ησλ βνεζεηηθψλ 
ρψξσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΔΙΚ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Παξαξη΄ήκαηνο 
ΔΙΚ Πάηξαο 
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                                                            ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
 
                                              ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ / 
€ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ / € 

1 
 

Παξνρή ππεξεζηψλ δηπισκαηνχρνπ 
πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

    

  
 

    

 
 

   ΤΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24 % 
 

 

    ΤΝΟΛΙΚΗ.ΑΞΙΑ 
ΤΜΠΔΡ/ΝΟΤ ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

                                                     Η Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο 

 

 

                                                      Υξπζή Ραδή 
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