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ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ηράκλειο 08.12.2017
ΑΠ: (ΤΥ)2288
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 ανελκυστήρων του
ΙΤΕ στις εγκαταστάσεις του στο Ηράκλειο Κρήτης για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης
δύο επιπλέον έτη».
Η παραπάνω υπηρεσία κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων CPV: 50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων.
Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο αναφέρονται στο Παράρτημα Ι «Τεχνική Περιγραφή».
Προϋπολογισμός δαπάνης:
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τα τρία έτη ανέρχεται στο ποσό των Έντεκα
Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Ευρώ (11.160,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (συνολικός
προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ για τα τρία έτη: 9.000,00€, ΦΠΑ 24%: 2.160,00€).
Ανά έτος η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Τριών Χιλιάδων
Επτακοσίων Είκοσι Ευρώ (3.720,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ ανά έτος: 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%: 720,00€).
1. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών - Ημερομηνία αποσφράγισης
προσφορών
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί 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 09:30πμ 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 της
συντήρησης ανελκυστήρων και καλύπτουν επί ποινή αποκλεισμού τους παρακάτω όρους :

w ww. f or th. gr

Νικολάου Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών
700 13 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ. +30 2810391500-2
Fax +30 2810391555
Email: central@admin.forth.gr
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Να απασχολούν μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαιτούμενες άδειες
εργασίας 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.

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 ανελκυστήρων του ΙΤΕ στις εγκαταστάσεις του
στο Ηράκλειο Κρήτης για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης δύο επιπλέον έτη».
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 – Αντικείμενο του διαγωνισμού».
(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 προσφοράς με βάση την τιμή.
5. Ματαίωση του διαγωνισμού
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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 η ανάδειξη αναδόχου για τις: «Υπηρεσίες
προληπτικής συντήρησης των ανελκυστήρων του ΙΤΕ στις εγκαταστάσεις του στο
Ηράκλειο Κρήτης για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης δύο επιπλέον έτη».
Αναλυτικότερα, ανάδοχος θα αναλάβει τη μηνιαία συντήρηση όλων των ανελκυστήρων
που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στα κτήρια του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης, ήτοι 7
ανελκυστήρων ατόμων και ενός ανελκυστήρα φορτίου.
Η μηνιαία συντήρηση των ανελκυστήρων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την
Κ.Υ.Α.Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/22-12-2008 «Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την
εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (ΦΕΚ Β/2604 –
22/12/2008),όπως ισχύει.
Στην μηνιαία προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνεται η αντικατάσταση εξαρτημάτων
που έχουν φθαρεί, τα οποία όμως θα αντικαθίστανται μετά την ενημέρωση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ΙΤΕ με ανάληψη του κόστους ανταλλακτικών και εργασιών αντικατάστασης
από αυτήν.
Πέραν των παραπάνω, ανάδοχος υποχρεούται να κάνει όλους τους απαραίτητους
χειρισμούς δοκιμών και ελέγχων στους ανελκυστήρες που θα του υποδεικνύονται από
Ανεξάρτητο Αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου Ανελκυστήρων που θα ορίζεται από το ΙΤΕ
σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ9.2/29362/1957 (ΦΕΚ Β 1797/21-12-05). Να σημειωθεί ότι οι
ανελκυστήρες του ΙΤΕ διαθέτουν Πιστοποιητικό Περιοδικού Ελέγχου από αναγνωρισμένο
φορέα ελέγχου σύμφωνα με την ΚΥΑ(ΦΕΚ Β 1797/21-12-05).
Γενικές Υποχρεώσεις
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε κάθε μηνιαία επίσκεψη του να παραδίδει πλήρως
συμπληρωμένη την έκθεση – φύλλο ελέγχου για κάθε έναν από τους ανελκυστήρες στην
Τεχνική Υπηρεσία του ΙΤΕ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την αποκατάσταση της
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. Στο παραπάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των
επεμβάσεων που θα απαιτηθούν τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες οι οποίες θα
χρεώνονται κατόπιν συμφωνίας. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των
ανταλλακτικών για την προσθήκη ή αντικατάσταση συσκευών του συστήματος τα οποία θα
χρεώνονται βάση προσφοράς του αναδόχου κατά περίπτωση.
Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης οφείλει να καλύπτει όλες τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας που αναφέρονται στη συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των
ανελκυστήρων, έχοντας αποκλειστικά κάθε ευθύνη για ότι συμβεί, από την τυχόν μη
τήρησή τους. Είναι δε υποχρεωμένος να ενημερώνει τους υπεύθυνους του ΙΤΕ για
οποιοδήποτε γεγονός συμβαίνει και αφορά τις τεχνικές εγκαταστάσεις των κτιρίων κατά
την ώρα της ευθύνης του.
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων και θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε
ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας
χειρισμών στις εγκαταστάσεις. Θα παρέχει στο προσωπικό του όλα τα απαραίτητα και

ΑΔΑ: 6ΥΔΣ469ΗΚΥ-ΤΞΣ

17PROC002386692 2017-12-08

ενδεδειγμένα μέσα προστασίας και θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά
και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του ή σε άλλα άτομα
εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών.
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής
καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους
κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
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. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα του ΙΤΕ που θα επιβλέπουν την
εκτέλεση της σύμβασης με τον Ανάδοχο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης των ανελκυστήρων του ΙΤΕ στις
εγκαταστάσεις του στο Ηράκλειο Κρήτης για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης δύο
επιπλέον έτη»
CPV: 50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων
Προϋπολογισμός για τα τρία έτη: Εννέα Χιλιάδες Ευρώ (9.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%
Προϋπολογισμός για ένα έτος : Τρεις Χιλιάδες Ευρώ (3.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%
Ονοματεπώνυμο
ή Επωνυμία εταιρείας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΦΜ
Διεύθυνση

Τ.Κ.

Τηλέφωνα
Ηλεκτρονική δ/νση

Περιγραφή

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

(αριθμητικά)

(αριθμητικά)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ
ΜΕ ΦΠΑ 24%
(€)
(αριθμητικά)

………………

………………..

………………

ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΤΡΙΑ ΕΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
………………………………………………………….…………Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%
Η παρούσα προσφορά ισχύει για τρεις (3) μήνες.

..............................
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NEKTARIOS
TAVERNARAKIS
Ημερομηνία: 2017.12.08 15:22:33 EET

