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Θέμα : Πρόςκληςη για προςφορά 

Σν Εζληθφ Ίδξπκα Κσθψλ ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε 

θζνξψλ ζε ρψξνπο  ΕΙΚ ΑΘΗΝΩΝ, ε δαπάλε ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε ζπλνιηθφ πνζφ 

13.640,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0863 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαηά πνζφ 13.640,00 €, θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ 

είδνπο (CPV) : 50700000-2. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. 83/29-3-

2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ΑΔΑ: ΩΡΓ2469Η2-ΘΕΙ. 

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ επηζθεπή θαη 

απνθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ επηζπλαπηφκελε ηερληθή πεξηγξαθή, μέχρι την 

10/4/2019. 

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 (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο,ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ζηνλ Δηεπζχλνληα 

χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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                                                                ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

                              ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ /ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟ 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

   1 Επηζθεπή θαη Απνθαηάζηαζε 
ζε ζνβαξέο θζνξέο ζηνπο 
ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ ηνπ 
θεληξηθνύ ΕΙΚ 
 
 

1. Καζαίξεζε θζαξκέλσλ ζνβάδσλ ηνηρνπνηηώλ θαη νξνθώλ.  
2. Επηκειεκέλε θαη θαιαίζζεηε επηθάιπςε ησλ θαζαηξέζεσλ κε 

ζηόθν ζπάηνπιαο.  
3. Αζηάξσκα ησλ επηθαλεηώλ κε αζηάξη λίηξνπ. 
4. Υδξνρξσκαηηζκόο κε πιαζηηθό ρξώκα, πνηόηεηαο εγλσζκέλεο  

εηαηξείαο. 
5. Υδξνρξσκαηηζκόο θνπθσκάησλ κε πδξόρξσκα ζαηηλέ, πνηόηεηαο 

εγλσζκέλεο εηαηξείαο. 
6. Γπςνζαλίδα αδηάβξνρε, πάρνπο  ><  ησλ 20mm γηα θάιπςε 

ηνηρνπνηίαο ζηνλ ρώξν ησλ ληπηήξσλ  κεηά από ηηο άλσ 
πξνεξγαζίεο. 

7. Αληηθαηάζηαζε ηεζζάξσλ ηνπαιεηώλ ηνπξθηθνύ ηύπνπ κε 
επξσπατθνύ ηύπνπ, δύν (2) απιέο, κία (1) παηδηθή θαη κία (1) 
ΑκΕΑ. Γηα ηελ απνβνιή ησλ αθαζάξησλ πδάησλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηθόλη ηύπνπ PVC. 

8. Τνπνζέηεζε ηεζζάξσλ ληπηήξσλ ηύπνπ πνξζειάλεο, νη 
ζπλδέζεηο κε ην δίθηπν παξνρήο (ζπηξάι) θαζώο θαη ηα ζηθόληα 
ζα είλαη επηρξσκησκέλα. 

9. Σηηο αλσηέξσ (7,8) ζπλδέζεηο κε ηελ παξνρή ηνπνζεηνύληαη 
ζθαηξηθνί δηαθόπηεο. 

10.  Μπαηαξίεο ηέζζεξεηο γηα ηνπο ληπηήξεο, κνλνύ δηαθόπηε 
επηρξσκησκέλεο. 

11.  Οη απαξαίηεηεο ζσιελώζεηο ρπηνζηδεξέογαιβαληδέ. 
12.  Αληηθαηάζηαζε ζξπκκαηηζκέλσλ πιαθηδίσλ κε ίδηνπ ρξώκαηνο ή 

παξαπιήζηνπ.     
Η πξνκήζεηα ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα θαη 

δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ. 
Φώξνη Επηζθεπώλ θαη Απνθαηάζηαζεο 
1. Υπόγεην, ζην Αξρείν θαη ζηελ Απνζήθε,  250m2 
2. Πξώηνο όξνθνο, α) Τξία Γξαθεία             240m2 
 β) Τέζζεξεηο αίζνπζεο 430m2 
 γ) Δηάδξνκνο                 250m2 
                                                                  ΣΥΝΟΛΟ: 1.170m2  
3. Πξώηνο όξνθνο, πδξαπιηθέο εξγαζίεο, απνμειώζεηο ηνπνζεηήζεηο 

ηνπαιεηώλ, ληπηήξσλ. 
 

 

  
 

                 

 
 
         Α.   Καηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ, νη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ: 
α.Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα, όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 
ήαλάινγε θαηάζηαζε θαη όηη δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 
β. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/86 όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ΤερληθήοΈθζεζεο θαη ηνπο 
απνδέρεηαη. 
γ. δελ έρεη νθεηιέο ζηελ εθνξία θαη ζην Ι.Κ.Α., γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη κε ηελ 
πξνζθόκηζεαζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
δ. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 όηη ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο 
ηεο πεξηβαιινληηθήο,θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ηνεζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, 
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύδηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Φ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' 
ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16).                                 
           [Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά δελ απαηηνύληαη ζε δεκόζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία ίζε ή 
θαηώηεξε ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξώ ρσξίο Φ.Π.Α.. (άξζξν 73 παξ.6 Ν.4412/2016, 
όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017, άξζξν 80 παξ.11 Ν.4412/2016, 
όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.15 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017)] 
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           Β.  Η δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη κεληαία αξρήο γελνκέλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη νξίδεηαη δπλαηόηεηα παξάηαζεο απηήο γηα δύν (2) κήλεο. 
 
           Γ. Υπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ :α) Γηα ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην ζύλνιό ηνπ ή 
αηνκηθά θάζε ππάιιεινο,εξγαηνηερλίηεο, εξγάηεο θ.ι.π. απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο, ν 
νπνίνο έρεη θαη όιεο ηηο επζύλεο θαη ππνρξεώζεηο, αζηηθέο, εξγαηηθέο, πνηληθέο, αζθαιηζηηθέο, 
θνξνινγηθέο θ.ι.π. απέλαληηζην Ειιεληθό Δεκόζην θαη θάζε ελ γέλεη Οξγαληζκό θαη Ννκηθό πξόζσπν 
Δεκνζίνπ ή ΙδησηηθνύΔηθαίνπ θαζώο θαη θάζε ελ γέλεη ηδηώηε ή ηξίηνπ. 
Οη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινύκελν ζην έξγν πξνζσπηθό, ήηνη εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ θαη 
εξγνδόηεπξνο ην Ι.Κ.Α. ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν Τακείν θύξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο βαξύλνπλ 
ηνλΑλάδνρν.Κακία πιεξσκή δελ ζα γίλεηαη αλ δελ πξνζθνκίζεη ν Αλάδνρνο πηζηνπνηεηηθό από ην 
νπνίν λαπξνθύπηεη ε Αζθαιηζηηθή Ελεκεξόηεηα ηνπ ηδίνπ. 
β)Σε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 
αιινδαπνύοεξγαδόκελνπο πξέπεη απηνί λα είλαη ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη κε άδεηεο παξακνλήο θαη 
εξγαζίαοζηελ Ειιάδα, θαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ αξκόδην Αζθαιηζηηθό Οξγαληζκό.Απαγνξεύεηαη 
απζηεξά ε απαζρόιεζε αλειίθσλ ππαιιήισλ ή αιινδαπώλ ρσξίο άδεηα εξγαζίαο. 
γ)Σε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ είλαη απηναπαζρνινύκελνο θαη απαζρνιεί πξνζσπηθό, 
είλαηππνρξεσκέλνο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία λα απαζρνιεί Τερληθό Αζθαιείαο. 
δ)Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθνδηάδεη ην πξνζσπηθό ηνπ κε ηα απαξαίηεηα Μέζα 
ΑηνκηθήοΠξνζηαζίαο ήηνη: 
-ξνπρηζκό, γηιέθα ζήκαλζεο, θξάλνο 
-ππνδήκαηα αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΕΝ 345-53 
-ηνλ θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελν εμνπιηζκό όπσο σηναζπίδεο, γάληηα, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, 
κάζθεοαλαπλνήο, δώλεο αζθαιείαο θ.α. 
ε)Γηα θάζε εξγαζία κε παξνπζία ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία 
αδεηνύρνπειεθηξνιόγνπ εγθαηαζηάηε ή αληίζηνηρε εηδηθόηεηα κεραληθνύ Τ.Ε. ή Π.Ε. ν νπνίνο θαη 
ζαπηζηνπνηεί εγγξάθσο ηελ ελ ιόγσ εξγαζία. 
ζη)Όηαλ νη εξγαζίεο γίλνληαη ζε ζεκεία δηέιεπζεο θνηλνύ ζα ηνπνζεηνύληαη πξνεηδνπνηεηηθά 
ζήκαηαθαη ζα απνθιείεηαη ε πεξηνρή κε ρξήζε πξνεηδνπνηεηηθήο ηαηλίαο ή πιέγκαηνο. 
δ)Όηαλ γίλνληαη εξγαζίεο ζε ύςνο πάλσ από 1,80 κ. από ην έδαθνο θνξάκε πάληα ηκάληα 
αζθαιείαο. 
ε)Ο εμνπιηζκόο (εξγαιεία, νρήκαηα, αλπςσηηθά, ινηπά κεραλήκαηα) πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 
Αλάδνρνοπξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα πάληα κε ηελ απαηηνύκελε από ηε Ννκνζεζία άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
ζ)Η θαζαξηόηεηα θαη ε επηαμία ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο είλαη επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ, ν νπνίνο κεηά 
ηνπέξαο ηεο εξγαζίαο, παξαδίδεη ην ρώξν κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνύ αρξήζησλ 
θιπ.πιηθώλ αθνύ έρεη θαζαξηζηεί θαη απνθαηαζηαζεί πιήξσο από άπνςε ιεηηνπξγηθόηεηαο 
θαηαζθάιεηαο. 
Ο Αλάδνρνο, θαη ην ινηπό πξνζσπηθό πνπ ηπρόλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο δελ έρνπλ θακία απνιύησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην ΕΙΚ. Οη δε 
κηζζνί θαη ακνηβέο ησλ σο άλσ, θαζώο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεώζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη 
από ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν 
κόλνο ππεύζπλνο έλαληη απηώλ, κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε, θαζώο θαη 
έλαληη ηξίησλ εμ εθαξκνγήο ησλ ζρέζεσλ απηώλ. 
Απαγνξεύεηαη ζηνλ Αλάδνρν ε κε νπνηαλδήπνηε ηξόπν εθρώξεζε ή κεηαβίβαζε πξνο ηξίηνπο ησλ 
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε. 
 
          Γ. Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην θηίξην ηνπ ΕΙΚ Αζελώλ. 
 
          Δ. Η βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη από ηνλ νξηδόκελν επόπηε ππάιιειν 
ηνπ ΕΙΚ Λνπθά Παπαξάπηε ΤΕ Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ θαη ζα ζπληαρζεί πξσηόθνιιν παξαιαβήο 
ησλ εξγαζηώλ από  ηελ αξκόδηα επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).  
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                                                            ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
 
                                              ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ / € ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ / € 

1 
 

Επηζθεπή θαη Απνθαηάζηαζε ζε 
ζνβαξέο θζνξέο ζηνπο ρώξνπο ηνπ 
θηηξίνπ ηνπ θεληξηθνύ ΕΙΚ 
 

    

  
 

    

 
 

   ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24 % 
 

 

    ΤΝΟΛΙΚΗ.ΑΞΙΑ 
ΤΜΠΕΡ/ΝΟΤ ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

                                                     Η Πξντζηακέλε Δηεχζπλζεο 

 

 

                                                      Υξπζή Ραδή 
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