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Αρ.πρωτ.: 620/37/2016 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που 

ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και 

μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από 

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Υλοποιεί δράσεις Διά Βίου Μάθησης (κατάρτιση, 

συμβουλευτική κ.α.), στηρίζει τη Νέα Γενιά, μέσα από προγράμματα κινητικότητας, επιχειρηματικότητας και 

καινοτομίας, μεριμνά για τη συντήρηση και λειτουργία Μαθητικών και Φοιτητικών Εστιών, και υποστηρίζει 

πρωτοβουλίες  για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών αναγκών. 

Έχοντας υπόψη την με αριθμό 4177/215/28-07-2016 Απόφαση του ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ,    

   

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για την 

‘’Κάλυψη των αναγκών στέγασης σε 65 (εξήντα πέντε) δίκλινα δωμάτια 130 (εκατό τριάντα) φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Πατρών και για τo χρονικό διάστημα από 01-12-2016 έως και 31-12-2016, λόγω αδυναμίας 

στέγασης τους στην Φοιτητική Εστία Πατρών“ με προϋπολογισμό 36.270,00€ (τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια 

εβδομήντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Οι Ξενοδοχειακές υπηρεσίες στέγασης CPV 55000000-0, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της παρούσης.  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

 

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Τρίτη 29/11/2016 και ώρα 11.00 π.μ. στο κτίριο των Κ.Υ. του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επί της οδού Αχαρνών 417 στην Αθήνα στο 2Ο όροφο στην αίθουσα 209. Η αποσφράγιση θα γίνει 

από την τριμελή επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών που θα οριστεί με απόφαση της Διευθύνουσας 

Συμβούλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

Ημερομηνία:   18/11/2016 
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Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να στείλουν την προσφορά τους έως και την Δευτέρα 28/11/2016 και ώρα 

13.00 στη Διεύθυνση  Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος από Κοκκινάκη)  Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2ος όροφος, 

203 γραφείο, Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας. 

Η προσφορά σας θα πρέπει να σταλεί σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη:   

«Προσφορά για το Συνοπτικό Διαγωνισμό «Κάλυψη των αναγκών στέγασης σε 65 (εξήντα πέντε) δίκλινα 

δωμάτια 130 (εκατό τριάντα) φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών και για τo χρονικό διάστημα από 01-

12-2016 έως και 31-12-2016, λόγω αδυναμίας στέγασης τους στην Φοιτητική Εστία Πατρών», «Να μην 

ανοιχτεί».  

 

 Για πληροφορίες σχετικές με τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού: 
Τμ ήμ α Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας, τηλέφωνα 213-1314567-77,email: dpk@ein.gr 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
(www.inedivim.gr). 
 

    
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά στην 

Ελληνική γλώσσα, σε ενιαίο φάκελο στον οποίο θα εμπεριέχονται τρεις υποφάκελοι με τις ακόλουθες 

ενδείξεις : 

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ») 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ) 

 

Στα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να συμπεριληφθούν: 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία να δηλώνει ότι : 

Αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας  και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς . 

 Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία να δηλώνει ότι : 

 Δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016. 

 

 

Στη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να συμπεριληφθούν: 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) του προσφέροντος στην οποία να δηλώνει ότι:   

 Ο προσφέρων  έχει την τεχνική και οικονομική ικανότητα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που περιγράφονται 

στο Παράρτημα Α΄ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ” και οι προσφερόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν πλήρως τις 

παρατιθέμενες λειτουργικές απαιτήσεις. 
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Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να συμπεριληφθούν: 

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και το 
προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο του έργου. Οι τιμές θα 
εκφράζονται σε Ευρώ.  
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 
(Άνευ ΦΠΑ σε €) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΚΛΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
(*) 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                              

 
*Γίνονται αποδεκτές προσφορές ενδιαφερομένων και για μικρότερο αριθμό δωματίων. 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Η Επιτροπή Διενέργειας θα αξιολογήσει σε ανοιχτή διαδικασία τις προσφορές, ακολουθώντας τη 

διαδικασία τριών βημάτων, που περιγράφεται στη συνέχεια: 

 

 Στο Βήμα 1, ελέγχεται η αρτιότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών για όλες τις προσφορές που 

κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Οι άρτιες προσφορές προωθούνται για αξιολόγηση στο επόμενο Βήμα. 

 

 Στο Βήμα 2, εξετάζεται κάθε προσφορά ως προς την  ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων που 

ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση από τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι η 

Επιτροπή Διενέργειας έχει το δικαίωμα να καλέσει κατά την κρίση της οποιονδήποτε προσφέροντα για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς του. Οι προσφορές οι οποίες κρίνονται ως 

ικανοποιητικές, προωθούνται για αξιολόγηση στο επόμενο Βήμα.  

 

 Στο Βήμα 3, αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές και συντάσσεται κατόπιν το σχετικό πρακτικό 

με το οποίο προτείνεται η πλέον συμφέρουσα  προσφορά. 

 

 Η προσφορά μπορεί να αφορά το σύνολο των υπηρεσιών αλλά και τμήμα αυτών. 

 Δεν επιτρέπονται οι Αντιπροσφορές και οι Εναλλακτικές προσφορές. 

 Ο μειοδότης θα κληθεί εντός εύλογης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης για την υπογραφή της σύμβασης. 
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Για προσφυγές κατά της προκήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 127 του ν. 4412/2016.  

 

5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού ποιοτικής & ποσοτικής  παραλαβής σύμφωνα 

με τις σχετικές υποχρεώσεις του αναδόχου, από  αρμόδια επιτροπή. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

ΜΠΛΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Μίσθωσης δίκλινων δωματίων για την κάλυψη αναγκών στέγασης φοιτητών  του Πανεπιστημίου Πατρών 

για το μήνα Δεκέμβριο του ακ. έτους 2016-΄17. 

       Η παρούσα αφορά τις προδιαγραφές και τους απαραίτητους όρους μίσθωσης δίκλινων δωματίων για 

την κάλυψη των αναγκών στέγασης φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάτρας. 

      Τα δίκλινα αυτά δωμάτια θα είναι σε ξενοδοχεία ή κτιριακά συγκροτήματα που καλύπτουν τις 

απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές. 

      Η προσφορά αφορά 65 δίκλινα δωμάτια για την εξασφάλιση στέγασης 130 φοιτητών του Παν/μιου 

Πατρών. 

      Αποδεκτές γίνονται  προσφορές  που εξασφαλίζουν τη στέγαση του συνόλου των φοιτητών σε ενιαίο 

κτιριακό συγκρότημα ώστε να εξασφαλιστούν οι βασικές προϋποθέσεις επιμελητείας, ελέγχου, 

οργάνωσης βασικών παροχών  κλπ.  Σε περίπτωση μη υποβολής προσφορών  στέγασης του συνόλου των 

φοιτητών σε ενιαίο κτιριακό συγκρότημα , τότε μόνο θα μπορούν να γίνουν αποδεκτές προσφορές που 

αφορούν μικρότερο αριθμό δωματίων,  σε  ξενοδοχεία ή κτιριακά συγκροτήματα. 

      Επίσης αποδεκτές γίνονται και προσφορές κλινών σε μονόκλινα δωμάτια χωρίς όμως διαφοροποίηση 

τιμής σε σχέση με το κόστος  κλίνης στο δίκλινο δωμάτιο. 

      Σε περίπτωση που υπάρχει σχετική δυνατότητα θα μπορεί να υπάρξει σταδιακή απορρόφηση 

ποσοστού μέχρι 25% των οικότροφων από τη Φοιτητική Εστία Πάτρας , η δε πληρωμή θα είναι 

απολογιστική ανά μήνα ,με βάση τις πραγματικές συνθήκες  χρήσης  των δωματίων  και την υπογραφή 

πρωτοκόλλου παραλαβής ,από αρμόδια επιτροπή της ΦΕΠ. 

     Το κάθε δίκλινο δωμάτιο θα έχει δυο κρεβάτια, δυο κομοδίνα, δυο καρέκλες, ντουλάπα, τουαλέτα 

πλήρη (wc), τουαλέτα με καθρέπτη (γραφείο). Επίσης θα εξασφαλίζεται δωρεάν πρόσβαση  στο Internet 

μέσω ασύρματου ( wi-fi) ή ενσύρματου δικτύου. 

      Το δωμάτιο θα διαθέτει επίσης σύστημα κλιματισμού (ψύξη-θέρμανση).  

      Η αλλαγή των ειδών λινοθήκης θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα .  

     Η καθαριότητα των δωματίων θα γίνεται καθημερινά , θα είναι απόλυτα  επιμελημένη και θα 

χορηγείται ένα χαρτί υγείας ανά δωμάτιο καθημερινά. 

      Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει κατάλληλο κοινόχρηστο  χώρο επιφάνειας 100 τουλάχιστο τετρ. 

μέτρων για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών-πολιτιστικών αναγκών των φοιτητών. 

      Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να διαθέσει κατάλληλο χώρο με τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

(καρέκλες –τραπέζια- ψυγείο- λάντζα κλπ. ) για την χορήγηση πρωινού στους φοιτητές απο τη  ΦΕΠ 

,σύμφωνα με σχετικές οδηγίες που θα δοθούν . 

      Τα ξενοδοχεία ή τα κτιριακά συγκροτήματα θα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Παν/μιου 

Πάτρας (πόλη Πάτρας και περιοχή Ρίου), σε σημείο που θα εξασφαλίζεται η εύκολη σχετικά πρόσβαση 

προς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς    για την  μετακίνηση  

των οικότροφων  από και προς το Πανεπιστήμιο. Επίσης θα διατίθεται ικανοποιητικός χώρος στάθμευσης 

ποδηλάτων, δικύκλων και μικρού αριθμού ΙΧ. 

 


