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Αρ.πρωτ.: 620/91/23-10-2014 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Έχοντας υπόψη: 

 

 α) Την με αριθμό 2252/104/10-09-2014 απόφαση του 

Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ: 7EN246ΨΖΣΠ-Φ3Ζ), και β)  Την με αριθμό 

634.5/195/ 74624,εντολή ακύρωσης και επανάληψης του Διεύθ. Συμβούλου 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., βάση της οποίας προκηρύσσεται ο παρών Επαναληπτικός 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.). 

 

Καλούμε 

κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις 

απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά για την 

μίσθωση δίκλινων δωματίων με σκοπό την κάλυψη αναγκών στέγασης των 

φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015, 

λόγω αδυναμίας στέγασης τους στην Φοιτητική Εστία Πατρών.  

  

ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  

 

 Η Φοιτητική Εστία Πατρών, προτίθεται να ενοικιάσει δίκλινα δωμάτια σε 

ξενοδοχείο/α της περιοχής Πατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

που προέκυψαν κατά την για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015. 

 

 Συγκεκριμένα, προτίθεται να προχωρήσει σε ενοικίαση  50 συνολικά δίκλινων 

δωματίων, για την εξασφάλιση στέγασης 100 φοιτητών του Παν/μιου Πατρών. 

   

 

Ημερομηνία: 23-10-2014 
 
 
 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  
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 Κριτήριο κατακύρωσης είναι  η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του 

έργου, εκ των προσφορών που πληρούν τις Τεχνικές απαιτήσεις του έργου. 

           Προϋπολογισμός έργου  :  70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

 

 

  

ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠ..ΜΜ..ΔΔ    

 

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-10-2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και 

ώρα: 11:00 π.μ. στα γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 

(είσοδος από Κοκκινάκη)  Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών 

και Διοικητικής Μέριμνας. 

 

 Η προσφορά σας θα πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, σε 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη:  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΛΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Φ.Ε.ΠΑΤΡΑΣ»,  υπ’ όψιν κου 

Παναγόπουλου Βασίλη, το αργότερο μέχρι τις 30-10-2014, ημέρα 

ΠΕΜΠΤΗ και ώρα: 10:00 π.μ. 

 

Πληροφορίες για την διενέργεια του Επαναληπτικού Π.Μ.Δ. δίδονται στα 

κεντρικά γραφεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας , 2ος όροφος, 

στα τηλέφωνα: 213.1314568-69-70-71-72-73-74-75 και όσον αφορά τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, στα γραφεία της Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ Τηλ: 

2610 992362/φαξ: 2610 993550,( Κος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ). 

  

  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. 

 

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ––  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ––  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ 

Οι προσκαλούμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν μία και μοναδική 

προσφορά με την ακόλουθη δομή: 

α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τεχνική προσφορά. 
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β. Οικονομική Προσφορά (τιμή δωματίου ανά μήνα και συνολικός 

προϋπολογισμός) 

 

ΣΣτταα  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυμμππεερριιλληηφφθθοούύνν: 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) του προσφέροντος στην οποία να 

δηλώνει ότι : 

 Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά 

του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς. 

 Έχει την τεχνική και οικονομική ικανότητα να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις που περιγράφονται στη τεχνική προσφορά. 

 

ΣΣττηη  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυμμππεερριιλληηφφθθοούύνν::  

 Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) του προσφέροντος στην οποία να 

δηλώνει ότι: Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις παρατιθέμενες 

στην παρούσα πρόσκληση λειτουργικές απαιτήσεις. 

 

ΣΣττηηνν  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυμμππεερριιλληηφφθθοούύνν::  

 

 Με σαφήνεια το οικονομικό αντάλλαγμα για τις ανωτέρω υπηρεσίες, Ο 

υποψήφιος διαγωνιζόμενος, αν το επιθυμεί  μπορεί να καταθέσει και λοιπά 

συμπληρωματικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την οικονομική του προσφορά. 

Ο μειοδότης θα κληθεί εντός εύλογης προθεσμίας (10 ημερών) από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης να καταθέσει ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟ  

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από 

την αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα 

πρωτότυπο. 

 Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή θα καλέσει τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός, για την υπογραφή της Σύμβασης του Έργου. 

 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης, συνιστά λόγο αποκλεισμού του. Σε αυτή την περίπτωση η 

Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 

διαγωνιζομένων, υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 
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ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΠΠ..ΜΜ..ΔΔ..  

 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα προκύψει από τη διενέργεια του 

Π.Μ.Δ. και προκειμένου να του κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 

θα πρέπει να προσκομίσει  τα παρακάτω  δικαιολογητικά σε χρονικό 

διάστημα δέκα (10) ημερών  και να ελεγχθούν από την αρμόδια 

επιτροπή του Π.Μ.Δ..  Αναλυτικά τα εξής: 

 

Α. ΑΑππόόσσππαασσμμαα    ΠΠοοιιννιικκοούύ  ΜΜηηττρρώώοουυ έκδοσης  τουλάχιστον του 

τελευταίου τριμήνου  από το οποίο  να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

Β. ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ααρρμμόόδδιιααςς    δδιικκαασσττιικκήήςς  ήή  δδιιοοιικκηηττιικκήήςς  ΑΑρρχχήήςς 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. 

 

Γ. ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από 

το οποίο να προκύπτει ότι  είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις  τους που 

αφορούν τις εισφορές κκοοιιννωωννιικκήήςς  αασσφφάάλλιισσηηςς  και  ως προς τις 

φφοορροολλοογγιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

Δ. ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ    ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή  τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

  

ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗΣΣ                                                                                                                  

  

 Μετά  την αναγγελία κατακύρωσης του διαγωνισμού ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος, μέχρι να  υπογράψει τη σύμβαση, να καταθέσει στο 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (πλην των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) ποσού ίσου προς το 5%  του συμβατικού 

τιμήματος, χωρίς το ΦΠΑ . Η εγγύηση αυτή δίνεται ή με εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας της Ελλάδος ή από  γραμμάτιο του Ταμείου 
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Παρακαταθηκών και Δανείων ή με κατάθεση μετρητών στο Ταμείο του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ    ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΒΒΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ    ΥΥΠΠΗΗ  ΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ--  ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  

ΟΟΡΡΟΟΙΙ::  

  Η ποιοτική  παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνεται από 

ειδική επιτροπή  που θα ορίσει ο Διευθυντής της Φ.Ε.ΠΑΤΡΑΣ, 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. 

 

      Η πληρωμή θα γίνεται ανά 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. Θα γίνει κράτηση 0,10 % επί του καθαρού ποσού της 

σύμβασης κατά την πληρωμή του έργου, που αποδίδεται στην Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων , σύμφωνα µε το Νόμο 4013/15-09-

11, άρθρο 4, παρ. 3. Επίσης θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος 

εισοδήματος σύμφωνα με το ν.2198/94 αρθ.24. 

 

Διάρκεια του έργου ορίζεται, το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 

01-11-2014 έως 30-06-2015 με δικαίωμα παράτασης 10 ημερών.  

 

Παρακαλούμε για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικής 

οικονομικής προσφοράς εκ μέρους σας, το αργότερο μέχρι τις 30-10-2014, 

ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα: 10:00 π.μ. στα γραφεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & 

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ.111 43 ΑΘΗΝΑ, ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΝΔΕΙΞΗ :ΠΡΟΣΦΟΡΑ.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Π.Μ.Δ. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:213 1314568/69/70/71/72/73/74/75 

Δεν θα δοθεί προκαταβολή. 

 

                                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
                                                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ 

http://www.inedivim.gr/
mailto:depd@ein.gr

