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ΑΠ: (ΤΥ)2290 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή προσφοράς 
για την ανάδειξη αναδόχου για τις: «Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης των 
συστημάτων πυρανίχνευσης των κτηρίων του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης» 

CPV: 31625100-4/ Συστήματα πυρανίχνευσης 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τα τρία έτη ανέρχεται στο ποσό των Έντεκα 
Χιλιάδων Πεντακοσίων Τριάντα Δύο Ευρώ (11.532,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ για τα τρία έτη: 9.300€,  ΦΠΑ 24%: 2.232,00€). 

Ανά έτος η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Τριών Χιλιάδων 
Οκτακοσίων Σαράντα Τεσσάρων Ευρώ (3.844,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ ανά έτος: 3.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24%: 744,00€).  

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο αναφέρονται στο Παράρτημα Ι «Τεχνική Περιγραφή». 

1. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών - Ημερομηνία αποσφράγισης 
προσφορών 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σφραγισμένες στην γραμματεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας μέχρι την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού στη διεύθυνση: 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Τεχνική Υπηρεσία 
Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο 70 013 
Υπ’ όψιν: Στέλλας Φελεσάκη 
Τηλ 2810 391577 
Fax 2810 391579 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 18.12.2017 και ώρα 12:30 στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Α’ όροφο κτηρίου ΚΕΕΚ στο ΙΤΕ. 

 
2. Δικαίωμα Συμμετοχής 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο 
εμπορικό, τεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
συστημάτων πυρανίχνευσης και καλύπτουν επί ποινή αποκλεισμού τους παρακάτω όρους:  

 

Νικολάου Πλαστήρα 100 
Βασιλικά Βουτών 
700 13 Ηράκλειο, Κρήτη 
Τηλ. +30 2810391500-2 
Fax  +30 2810391555 
Email: central@admin.forth.gr www.forth.gr 
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• Να διαθέτουν πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή 

ισοδύναμο στο πεδίο εφαρμογής: πυρανίχνευση 
• Να απασχολούν μόνιμο προσωπικό με αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία στο 

αντικείμενο. 
• Κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει  τρία τουλάχιστον 

αντίστοιχα έργα με διαφορετικούς φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, τουλάχιστον 
ένα εκ των οποίων να είναι δημόσιου φορέα ανάλογου μεγέθους και απαιτήσεων με 
το ΙΤΕ.  

Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με την υποβολή εντός της προσφοράς αντιγράφου αδειών 
εργασίας, σχετικής σύμβασης ή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή τιμολογίου.   
• Να διαθέτει έδρα ή τουλάχιστον ενεργό υποκατάστημα στον τόπο παροχής των υπηρεσιών. 
 
3. Προσφορές 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στην Ελληνική γλώσσα, σε 
σφραγισμένο φάκελο ή ενιαίο περίβλημα, μέχρι την ημερομηνία και την ώρα λήξης 
κατάθεσης των προσφορών προσωπικά ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή 
ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τις  
«Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης των κτηρίων του ΙΤΕ 
στο Ηράκλειο Κρήτης».  

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 
α. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων Συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 : 
(i)απόσπασμα ποινικού μητρώου  (στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους 
διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) 
 (ii) Φορολογική ενημερότητα  
(iii) Ασφαλιστική ενημερότητα  

 
β Όλα τα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσης  

γ. Τεχνική Προσφορά στην οποία θα περιλαμβάνονται περιγραφή των εργασιών και 
περαιτέρω πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιμες για την υλοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το Παράρτημα Ι «Τεχνική 
Περιγραφή». 

δ. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στο σύνολο των προσφερομένων ήτοι συνολικό προσφερόμενο ποσό για τα 
τρία έτη καθώς και προσφερόμενο ποσό για κάθε έτος. Η οικονομική προσφορά 
συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσης.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες. Οποιαδήποτε 
διόρθωση υπάρχει στην προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
από τον προσφέροντα. 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν, πρέπει ρητά να αναφέρουν ότι θα ισχύουν για 90 
ημέρες από την ημέρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
 
4. Kριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
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5. Ματαίωση του διαγωνισμού 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον διαγωνισμό 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του ν.4412/2017.  
 
6. Υπογραφή Σύμβασης 
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών. 
Η Σύμβαση περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
παροχή των υπηρεσιών καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
μερών. 
 

Ο Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΙΤΕ 
 
 

Νεκτάριος Ταβερναράκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι  οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης των 
συστημάτων πυρανίχνευσης των κτηρίων του ΙΤΕ στην οδό Ν. Πλαστήρα 100, στα Βασιλικά 
Βουτών Ν. Ηρακλείου.  

Αναλυτικότερα, ο ανάδοχος θα αναλάβει την προληπτική συντήρηση των συστημάτων 
Πυρανίχνευσης για τα Κεντρικά Κτήρια (ΕΚΕΚ), τα Α’ & Β’ Κτήρια ΕΤΕΠ Κρήτης, το κτήριο του 
Animal House, το κτήριο της Αποθήκης, το κτήριο ΚΕΕΚ/ΙΤΕ (ENISA) και το ΑΜΙ. 

Παράλληλα θα ελέγχονται τα τοπικά συστήματα κατάσβεσης που αφορούν το σύνολο των 
χώρων Μέσης Τάσης, ηλεκτρολογικών πινάκων, χώρων κατανεμητών, χώρου κουζίνας και 
λοιπών χώρων, συνολικά 12 συστημάτων κατασβέσεων όλων των προαναφερόμενων 
κτηρίων. 

Η προληπτική συντήρηση των συστημάτων θα γίνεται 2 φορές το χρόνο και συγκεκριμένα 
ανά εξάμηνο και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 

Α. Έλεγχο και βαθμονόμηση διατάξεων τροφοδοσίας αυτομάτου φορτίσεως και 
συσσωρευτών 

Β. Έλεγχο  εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων συστημάτων 

Γ. Ρύθμιση και καθαρισμό των διαφόρων οργάνων και ανιχνευτών 

Δ. Ενεργοποίηση εικονικού συναγερμού ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συνδέσεως με το 
Κέντρο της εταιρείας ή τους υπεύθυνους του ΙΤΕ με επιβεβαίωση της επικοινωνίας μέσω 
τηλεφωνικής γραμμής για το σύνολο των πινάκων πυρανίχνευσης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την αποκατάσταση των  
βλαβών εντός 24ωρου από την κλήση για βλάβη,  τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Για τις μη 
εργάσιμες ώρες και ημέρες ή αργίες αναλαμβάνει να διαθέτει Τεχνικό Επιφυλακής μετά 
από κλήση του εργοδότη. Προς τούτο ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει έδρα ή 
τουλάχιστον ενεργό υποκατάστημα στον τόπο παροχής των υπηρεσιών.  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να διαθέτει πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με τους απαραίτητους περιοδικούς ελέγχους που 
πραγματοποιούνται κατά τα ενδιάμεσα των συντηρήσεων διαστήματα κατ’ εκτίμηση του, 
την εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας σε συνεργασία με την ΤΥ/ΙΤΕ των  συστημάτων 
πυρανίχνευσης των κτηρίων.   

Γενικές Υποχρεώσεις 

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται στο ΙΤΕ  πάντα με την παρουσία υπαλλήλου της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ΙΤΕ. Θα εκδίδεται πάντα Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης από τον 
ανάδοχο το οποίο θα υπογράφεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΙΤΕ, για να γίνεται η 
παραλαβή των εργασιών. Το ΙΤΕ είναι υποχρεωμένο να διευκολύνει την είσοδο σε όλους 
τους προστατευόμενους χώρους των κτηρίων καθώς και να παρέχει όλα τα  σχέδια 
πυρανίχνευσης. 

Το κόστος των επεμβάσεων που θα απαιτηθούν τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι 
υποχρέωση του ΙΤΕ και θα χρεώνεται κατόπιν συμφωνίας. Επίσης στο κόστος συντήρησης 
δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών για την προσθήκη ή αντικατάσταση 
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συσκευών του συστήματος τα οποία θα χρεώνονται βάση προσφοράς του αναδόχου κατά 
περίπτωση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει τους υπαλλήλους του, τους οποίους χρησιμοποιεί 
για την εκτέλεση της σύμβασης  ως αποκλειστικός εργοδότης. Η ασφάλιση θα 
αποδεικνύεται με προσκόμιση είτε του βιβλιαρίου είτε βεβαίωσης του ΙΚΑ. Υποχρεούται 
επίσης να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη 
σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων 
εφαρμογών, την οποία υποχρεούται να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος είναι ενήμερος για την υποχρέωση του ΙΤΕ να δημοσιοποιεί στοιχεία της 
σύμβασης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και αποδέχεται την δημοσιοποίηση στο 
μέτρο και την έκταση που απαιτείται για την τήρηση της.  

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος  Α’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τεύχος Α’ 147/8.8.2016).  

Ο Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΙΤΕ 
 
 

Νεκτάριος Ταβερναράκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &  ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης των 
κτηρίων του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης»  
CPV: 31625100-4/ Συστήματα πυρανίχνευσης 

 
Προϋπολογισμός για τα τρία έτη: Εννέα Χιλιάδες Τριακόσια Ευρώ (9.300,00€) πλέον ΦΠΑ 
24%  
Προϋπολογισμός για ένα έτος : Τρεις Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (3.100,00€) πλέον ΦΠΑ 24%  
     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ονοματεπώνυμο 
ή Επωνυμία εταιρείας  

ΑΦΜ  

Διεύθυνση  Τ.Κ.  

Τηλέφωνα  

Ηλεκτρονική δ/νση  
 

Περιγραφή 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΤΡΙΑ ΕΤΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 
(€) 

 
………………………………………………
………………………………………………
…………………… 

(αριθμητικά) 
 
 

……………… 

(αριθμητικά) 
 
 

……………….. 

(αριθμητικά) 
 
 

……………… 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  
 
………………………………………………………….…………Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για τρεις (3) μήνες. 
 
 
 
 

.............................. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 
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