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Τμήμα: ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ       
Αρμόδιος: Εμμ. Βαϊρακτάρης Π.Μ. 
Τηλέφωνο : 213 131 4674 
Fax: 2131314674 
                                                                                                                        Αθήνα, 19/06/2019 
                     ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

Αρ. Πρωτ.: 607.5/959/23/18768 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΝΕΕΜΠ 

Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού καθώς και την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. :136/621/19-02-2019 με ΑΔΑ: ΨΩΡ246ΨΖΣΠ-Φ28 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης και την με αρ. πρωτ. 607.5/504/28/6611/06-03-2019 Έγκριση Δαπάνης, καλούμε 
κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει 
προσφορά, για τη προμήθεια φωτιστικών ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα Ι, για την 
κάλυψη άμεσων αναγκών  της Ν.Ε.Ε.Μ.Π., με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη οικονομική 
προσφορά. 
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) (www.inedivim.gr) είναι Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου(Ν.Π.Ι.Δ) που υπάγεται 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. 
 
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ             
1.1. Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων 
τριακοσίων εξήντα ευρώ (17.360,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (14.000,00 € πλέον 
ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει το τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2019. NUTS EL 303. CPV: 
31681410-0 Ηλεκτρολογικό Υλικό 
 Προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού θα απορρίπτονται. 
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά βάσει 
τιμής. 
1.3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες. 
  

 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή 
με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά 
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους, σύμφωνα με το 
Ν.4412/2016. 
2.2.  Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν εκτελέσει 
παρόμοια/παρόμοιες σύμβαση/συμβάσεις κατά την τελευταία τριετία (2016-2017-2018). Ως 
παρόμοιες συμβάσεις λογίζονται με αντικείμενο «προμήθεια φωτιστικών ασφαλείας για τις 
ανάγκες των ΝΕΕΜΠ» προμήθειες ανάλογες με τις περιγραφόμενες στα παραρτήματα της 
παρούσας και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια της παρούσας και τουλάχιστον 
συνολικού προϋπολογισμού αθροιστικά στα έτη 2016, 2017, 2018 αντίστοιχου με το 100% του 
προϋπολογισμού της παρούσας. 
2.3.  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς θα  υποβάλλουν Πίνακα 
και αποδεικτικά όπου θα παρατίθενται οι συμβάσεις (αντίστοιχου αντικειμένου – τιμήματος) με 
την παρούσα. 
2.4. Ο Πίνακας θα έχει την ακόλουθη μορφή :  
 
 

α/α Αποδέκτης Περιγραφή Διάρκεια Τίμημα 

1.     

2.5. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας ως αποδεικτικό υποβάλλονται 
οι συμβάσεις ή οι βεβαιώσεις οριστικής παραλαβής. Σε κάθε άλλη περίπτωση ως στοιχείο 
τεκμηρίωσης υποβάλλονται τα αντίστοιχα παραστατικά ή υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη.  
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
3.1.  Οι  προσφορές  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  έως  τις    25/06/2019  και  ώρα  10:00 π.μ. 
σε  έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για όλες τις προσφορές θα τηρηθεί 
εμπιστευτικότητα. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Κεντρική Γραμματεία του Ιδρύματος 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Αχαρνών 417, Αθήνα, 2ος Όροφος, γραφείο 203), το αργότερο 
μέχρι 25/06/2019 , και ώρα: 10:00π.μ. μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου και τα εξής: 
 

α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΝΕΕΜΠ». 
β) Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 Τ.Κ 111.43, Ημερομηνία λήξης 
υποβολής προσφορών :  25/ 06 /2019 , ώρα:    10 :00 π.μ., 
γ) Τα στοιχεία του αποστολέα:………………………………….... 
δ) Την ένδειξη: «Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΗ ΔΕΜ & ΤΥ».  

Για όλες τις προσφορές  θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα.  
Οι υποψήφιοι θα  καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ  εντός  του 
συνολικού  φακέλου με την ένδειξη  ¨ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ . Ο Συνολικός Φάκελος που θα 
υποβληθεί  στην ανωτέρω διεύθυνση, θα περιέχει: 
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Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  
Β) Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα,  
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα , 
προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73, της παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 
και, 
Δ) Οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να εμπεριέχει το έγγραφο του Παραρτήματος ΙΙ 
που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το 
προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά τμηματικά ή για το σύνολο της 
προμήθειας. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ. 
E) Αποδεικτικά έγγραφα για το 2.1, ήτοι προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση με ημερομηνία 
έκδοσης έως τριάντα εργάσιμες ημέρες προ της υποβολής του/ης, του οικείου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης 
ΣΤ) Πίνακα και αποδεικτικά έγγραφα ως αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 2.2 της 
παρούσας 
3.2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι με την υποβολή της 
προσφοράς τους δεσμεύονται ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους είναι τουλάχιστον ένας 
(1) μήνας.      
3.3. Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης έχουν την ακόλουθη σειρά ισχύος: 
Α) Οικονομική Προσφορά  
Β) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβανομένων των 2 Παραρτημάτων αυτών   
Γ) Έγκριση δαπάνης 
 

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την 25/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.μ. στο κτίριο των Κ.Υ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο γραφείο 203 επί των οδών Αχαρνών 417 και 
Κοκκινάκη. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Εμμ. Βαϊρακτάρης, 
τηλ: 2131314674, email: d-emty@inedivim.gr 
 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  
Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει το 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η οποία θα συντάξει σχετικό πρακτικό παραλαβής. 
Η πληρωμή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού 
παραλαβής και την προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία. 
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
                   
                Για την ακρίβεια 
Η Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 

Ιωάννα Ζαχαροπούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

 
 

ΕΡΓΟ:  Προμήθεια Φωτιστικών Ασφαλείας για τις ανάγκες των Ν.Ε.Ε.Μ.Π. 

                                           

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ:  

Ν.Ε.Ε.Μ.Π., Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Οι Ν.Ε.Ε.Μ.Π., διαβίβασαν στη ΔΕΜΤΥ στις 23-07-2018 τεχνική περιγραφή της συντηρήτριας 

εταιρείας όπου και διαφαίνεται η αναγκαιότητα αντικατάστασης των φωτιστικών ασφαλείας 

της εστίας.  

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την κάλυψη των αναγκών της εστίας προβαίνει σε διαδικασία με έρευνα 

αγοράς, για την ανάθεση της προμήθειας φωτιστικών ασφαλείας. (CPV: 31681410-0 

Ηλεκτρολογικό Υλικό) 

Στην παρούσα Τεχνική περιγραφή περιγράφονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές και 

απαιτούμενες ποσότητες των εν λόγω φωτιστικών ασφαλείας. Αναλυτικά ως παρακάτω: 

 

α/α Περιγραφή Τεμάχια 

1 
Φωτιστικό ασφαλείας επίτοιχο led 1.5 h IP40 (τύπου Olympia electronics 

GR-8/ LEDS-NEW ή αντίστοιχο) 
480 

2 
Φωτιστικό ασφαλείας επίτοιχο led 1.5 h IP42 (τύπου Olympia electronics 

GRL-21 ή αντίστοιχο) 
6 

 

Οι ποσότητες που αναφέρονται στον πίνακα είναι δεσμευτικές και δεν μπορούν να αλλάξουν.  

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει το σύνολο των ποσοτήτων της προσφοράς του 

εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.   

Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει και τμηματική παράδοση των ποσοτήτων. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τις ποσότητες οι οποίες θα ζητηθούν άμεσα από την Υπηρεσία, 

εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του από τη Ν.Ε.Ε.Μ.Π. ή τη 

Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ./ ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης της συνολικής ποσότητας στο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την 

Υπηρεσία. 

 
 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Ύστερα από κάθε παραλαβή ο Ανάδοχος με την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής υποχρεούνται 

να συντάσσουν πρακτικό Παράδοσης-Παραλαβής στο οποίο να αναφέρονται τα φωτιστικά, με 

τις αντίστοιχες ποσότητες που παραδόθηκαν καθώς και το υπόλοιπο προς παράδοση.  

Τα φωτιστικά ασφαλείας πρέπει να είναι αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων, θα 

διαθέτουν σήμανση CE και θα ποιοτικώς αποδεκτά.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα κατά την παράδοση κάποιου φωτιστικού ασφαλείας 

ο ανάδοχος προμηθευτής οφείλει να το αντικαταστήσει με όμοιο .  

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης για κάθε προσφερόμενο φωτιστικό ασφαλείας.  

Σε κάθε περίπτωση προτιμάται, χωρίς να είναι δεσμευτική, η προμήθεια του συνόλου των 

φωτιστικών ασφαλείας.  

Ο Προϋπολογισμός για τη προμήθεια των υλικών είναι 14.000,00 € πλέον ΦΠΑ (17.360,00 συμπ. 

ΦΠΑ 24%). 

                                                                                                          Αθήνα,  Ιούνιος  2019 

 

 

 

                                                           Ο Διευθυντής   Ε. Μ. & Τ.Υ. &      

                                                 Προϊστάμενος Τμήματος 

                                                                                          Μελετών & Τυποποίησης 

                                                      

                                                                                                  Εμμ. Βαϊρακτάρης    Π.Μ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
                  
Του/Της ………………………………………………………………………………………………….….  
Έδρα:…………………..Οδός:……………………………..Αριθμ……...Τ.Κ:…..……..Τηλ:……….…………… 

ΠΡΟΣ 
To Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης για την: 
Προμήθεια Φωτιστικών Ασφαλείας για τις ανάγκες των Ν.Ε.Ε.Μ.Π. 
 
Αφού  έλαβα  γνώση: 
1. Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
2. Της Τεχνικής Περιγραφής-Τεχνικών Προδιαγραφών. 
3. Των  τοπικών συνθηκών, της θέσεως και των στοιχείων που αναφέρονται στα παραπάνω, και 
αποδέχτηκα όλα αυτά ανεπιφύλακτα, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και  

 
ΔΗΛΩΝΩ 

ότι αποδέχομαι την ανάληψη της εν θέματι προμήθειας σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται 
στην Τεχνική Περιγραφή, αλλά και τις εντολές της προμήθειας, με το παρακάτω κατ΄ αποκοπή 
συνολικό τίμημα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον  παραπάνω πίνακα. 
 

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΣΟ  

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (%) 

ΠΟΣΟ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(%) 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
14.000,00 € 

  

 
Αθήνα …../…../2019 
                                                                                                                           Ο  Προσφέρων 
                                                      
 
                                                                                                                     (Σφραγίδα – Υπογραφή) 
                                                     Ο Διευθυντής ΕΜ&ΤΥ 
 
                                                  Εμμ. Βαϊρακτάρης Π.Μ 
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