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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την επισκευή – αντικατάσταση στέγης και επισκευή δικτύου θέρμανσης κατοικίας
επί της οδού Σπάρτης 16 στην Κηφισιά (Κληροδότημα Φανής Σαριγιάννη)
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) θα προχωρήσει – σύμφωνα με την
Απόφαση του Δ.Σ. της συνεδρίασης αριθμ. 35η/18.12.2019, – στην επιλογή αναδόχου
για την επισκευή – αντικατάσταση στέγης και επισκευή δικτύου θέρμανσης κατοικίας
επί της οδού Σπάρτης 16 στην Κηφισιά, η οποία ανήκει στο Κληροδότημα “Φανής
Σαριγιάννη”, βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 § 3, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 45 § 4 και 6 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185),
προϋπολογισμού
δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€14.460,00) πλέον ΦΠΑ με απευθείας
ανάθεση και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί
από τον ΚΑΕ: 04.32.62.07 προϋπολογισμού 2020 του Κληροδοτήματος “Φανής
Σαριγιάννη».
Μετά την ανάθεση των εν λόγω εργασιών επισκευής, θα αποσταλεί στο Γραφείο
Κοινωφελών Περιουσιών της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρμόδια Αρχή), προς ενημέρωση, το σχετικό
συμφωνητικό ανάθεσης στον προσφέροντα τη χαμηλότερη προσφορά καθώς και τα
αντίγραφα των λοιπών έγγραφων προσφορών που υποβλήθηκαν στο Ι.Κ.Υ. και βάσει
των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 45 του ανωτέρω νόμου.
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Η παραλαβή του έργου ποιοτικά και ποσοτικά θα γίνει από Επιτροπή
Παραλαβής, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 45 του Ν. 4182/2013, την οποία συγκροτεί η
αρμόδια Αρχή και αποτελείται από ένα τεχνικό υπάλληλό της, έναν υπάλληλο του
αρμοδίου ως εκ του σκοπού Υπουργείου και ένα τρίτο άτομο, δημόσιο υπάλληλο ή
ιδιώτη με εξειδικευμένες γνώσεις.
Μετά το πέρας αυτού θα αποσταλεί στο Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών της
Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρμόδια
Αρχή), ο απολογισμός της σχετικής δαπάνης και τα σχετικά με αυτήν δικαιολογητικά.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στο Ι.Κ.Υ.
(Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, 1οςόροφος) μέχρι την 20η Ιανουαρίου
2020 και ώρα 15:00, αναγράφοντας τα εξής: «Προσφορά για την υπ' Α.Π. 95/08-012020 Πρόσκληση- «Για την επισκευή – αντικατάσταση στέγης και επισκευή δικτύου
θέρμανσης κατοικίας επί της οδού Σπάρτης 16 στην Κηφισιά (Κληροδότημα Φανής
Σαριγιάννη)».
Ο φάκελος υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω
επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς (courier) και πρέπει να περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.

Αίτηση Συμμετοχής
Πίνακας συμμόρφωσης
Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Ποινικό μητρώο τελευταίου τρίμηνου, του προσφέροντος ή του νομίμου
εκπροσώπου του εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
6. Έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης, εφόσον πρόκειται για νομικό
πρόσωπο.
Οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη, η
οποία αποδεικνύεται από την «Απάντηση Προσφέροντος» στη σχετική στήλη του
«Πίνακα Συμμόρφωσης».
Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι την 19η Μαΐου 2020.
Αποκλείεται από τη διαδικασία ο ενδιαφερόμενος που θα υποβάλει
εκπρόθεσμη αίτηση προσφοράς ή δεν προσκομίσει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω
έγγραφα στον φάκελο της προσφοράς του.
Οι φάκελοι προσφοράς θα αποσφραγισθούν την 21η Ιανουαρίου 2020 και ώρα
11:00 στα γραφεία του Ι.Κ.Υ. (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία Αττικής, 1ος
όροφος, γραφείο Α9) από την αρμόδια Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. (35η/18.12.2019), το οποίο θα επιλέξει τον ανάδοχο
βάσει της οικονομικότερης προσφοράς.
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Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση του
Ι.Κ.Υ. Σε διαφορετική περίπτωση το Ι.Κ.Υ. θα απευθυνθεί στον ενδιαφερόμενο που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Η διάρκεια της σύμβασης και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρεις (3)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και το τίμημα θα αποπληρωθεί στο σύνολό
του μετά την παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας και βαρύνεται
με όλες τις εισφορές και κρατήσεις καθώς και τους φόρους που αναλογούν στο τίμημα,
πλην του ΦΠΑ.
Το Ι.Κ.Υ. δικαιούται κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει ή
τροποποιήσει αζημίως την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των
συμμετεχόντων.
Νέα Ιωνία, 08/01/2020
O Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

Κυριάκος Β. Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνημμένα
- Αίτηση συμμετοχής
- Προϋπολογισμός
- Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές- Πίνακας Συμμόρφωσης
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (Ταχ. Δ/νση: Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41,Τ.Κ. 142 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας
για την υπ' Α.Π. 95/08-01-2020 Πρόσκληση – «Για
την επισκευή – αντικατάσταση στέγης και επισκευή
δικτύου θέρμανσης κατοικίας επί της οδού Σπάρτης
16 στην Κηφισιά (Κληροδότημα Φανής Σαριγιάννη),
προϋπολογισμού €14.460,00 (πλέον ΦΠΑ 24%)».

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

e-mail:

Ο ΑΙΤΩΝ

(Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος)
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