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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
    

     ΠΡΟΣ ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ 
(είσοδος από Κοκκινάκη)  

ΤΗΛ.: 210.2517292-213.1311572 - FAX:210-2517292 
 

 ΟΝΟΜΑ:………………………………………………. 
 ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………….. 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………… 
ΤΗΛ.: FAX:……………………………………………. 

 
     Αφού έλαβα γνώση ότι το Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  

προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό,  για την επιλογή αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του ∆ηµόσιου ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 14-02-2013, καταθέτω την προσφορά 
µου αυτή µε τους παρακάτω όρους και τιµές. 

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ Π.Μ.∆  

 
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 07/01/2013,  ηµέρα:  ∆ευτέρα και ώρα: 10:30 π.µ. 

στα γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος από Κοκκινάκη)  
Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2ος όροφος, 270 γραφείο, ∆ιεύθυνση  Προµηθειών. 
 

2. Η προσφορά σας θα πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, σε ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΦΑΚΕΛΟ,  µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ», 
υπ’ όψιν κ. Σκεπετάρη Χρήστου. 

 
3. Πληροφορίες για τον Π.Μ.∆. δίδονται στα κεντρικά γραφεία του Ιδρύµατος  Νεολαίας  

και  ∆ια  Βίου  Μάθησης  ( Ι .ΝΕ .∆Ι .ΒΙ .Μ . ) ,  ∆ιεύθυνση Προµηθειών  στo τηλέφωνo: 
213.1311572 
 

4.  Οι Τεχνικές Περιγραφές συνοδεύουν τη παρούσα προσφορά,  της οποίας αποτελούν 
ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα  και θα αποτελέσουν τη βάση για τον έλεγχο και την 
µηνιαία παραλαβή των εργασιών. 

 
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους του τιµολογίου προσφοράς και η 

προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε αυτούς. 
 

6. Θα υπογραφεί σύµβαση µεταξύ του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. και του υποψήφιου Αναδόχου για 
την χρονική διάρκεια από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 14-02-
2013. 

 
7. Ποινικές ρήτρες – κυρώσεις. Το ΄Ιδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης, µπορεί να 

επιβάλλει κυρώσεις στον Ανάδοχο, στην περίπτωση που αυτός δεν τηρεί τις συµβατικές 
του υποχρεώσεις και δεν συµµορφώνεται προς αυτές ύστερα από σχετικές έγγραφες 
υποδείξεις του  ∆ιευθυντή του ∆ηµόσιου ΙΕΚ. 
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Η υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας  για την απαρέγκλιτη τήρηση  των διατάξεων της 
εργατικής νοµοθεσίας δηλαδή καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία 
εφαρµοστέα Σ.Σ.Ε., τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λπ.. Σε περίπτωση  δε,  που διαπιστωθεί παράβαση 
του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία. 
 

8. Την ευθύνη  ελέγχου των αναδόχων για την καλή εκτέλεση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, θα έχει επιτροπή που θα ορίζει ο ∆ιευθυντής του ∆ηµόσιου Ι.Ε.Κ.,  η 
οποία θα συντάσσει ανά µήνα ειδικό Πρακτικό όπου θα αναφέρεται επακριβώς η 
τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων  του Αναδόχου  όπως αυτές απορρέουν από τα 
καθοριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και µε στόχο πάντοτε την ακριβή τήρηση του 
ισχύοντος κανονισµού. 

 
 

9.     ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  
 

Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα προκύψει από τον εν λόγω Πρόχειρο Μειοδοτικό 
∆ιαγωνισµό, θα πρέπει µετά την αναγγελία κατακύρωσης και πριν υπογράψει τη 
σύµβαση, να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, τα παρακάτω: 
 
1. Απόσπασµα  Ποινικού Μητρώου έκδοσης  τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου  

από το οποίο  να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε 
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας  δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης  του τελευταίου 

εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,  
εκκαθάριση,  αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία  κήρυξης  σε πτώχευση  ή 
έκδοσης  απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού  συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να 

προκύπτει ότι  είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις  τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  και  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή  
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους  ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος 
από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. 

   
          5.   ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:                                                          
                   Μετά  την αναγγελία κατακύρωσης του διαγωνισµού ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος, µέχρι να  υπογράψει τη σύµβαση, να καταθέσει στο 
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.  εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ποσού ίσου  προς το 
10% του συµβατικού τιµήµατος, χωρίς το ΦΠΑ . Η εγγύηση αυτή δίνεται ή µε 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας της Ελλάδος ή από  γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή µε κατάθεση µετρητών στο Ταµείο 
που Ιδρύµατος. 
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10. Η πληρωµή θα γίνεται κάθε µήνα µετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού      
ποιοτικής  παραλαβής από την  αρµόδια επιτροπή  και την  προσκόµιση του νόµιµου 
τιµολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

11.   ∆εν θα δοθεί προκαταβολή. 
 

  
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

      
     
 
      ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  
      ΜΙΑ (1) ΣΕΛΙ∆Α ΜΕ  
      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
∆ύο αίθουσες για τα γραφεία του ΙΕΚ συνολικής επιφάνειας 80 m² 
 
Τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας, συνολικής επιφάνειας 195m²(49+48+49+48 m²) 
 
∆ύο εργαστήρια Η/Υ, συνολικής επιφάνειας 122m² (67+55 m²) 
 
Ένα εργαστήριο νοσηλευτικής – φυσικοθεραπείας συνολικής επιφάνειας 48 m² 
 
Χώροι  WC (2 τουαλέτες ηµιυπόγειο-1 τουαλέτα υπερυψωµένο ισόγειο) 
 
Στεγασµένοι χώροι διαδρόµων Α. ηµιυπόγειο 200 m² και Β. υπερυψωµένο ισόγειο 90 
m²      


