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Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Η Διοικητική Επιτροπή του ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

έχοντας υπόψη: 

• τον ισχύοντα οργανισμό λειτουργίας του, ιδίως δε τα άρθρα 5 παρ. 13 και 9 αυτού 

• την ανάγκη  αναδιαμόρφωσης των χώρων στις αίθουσες 06 , 07 και του προθαλαμου για 

την εγκατάσταση εργαστηρίων αρτοποιείων ζαχαροπλαστικής και μαγειρικής 

• Την με αριθμ. πρακτικού 8/03 Ιουνίου 2022 θέμα 2ο απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 

του  

 

Προτίθεται να προβεί στη σύναψη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση παροχής 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών με αντικείμενο οικοδομικές εργασίες για προετοιμασία υδραυλικών 

εγκαταστάσεων και πατώματος -τοίχου για τοποθέτηση πλακιδίων και 

ΚΑΛΕΙ 

Κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις  να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ακόλουθα : 

1. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 23.000 ευρώ (είκοσι   

τρεις χιλιάδες €)   μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 

2. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3. Το αντικείμενο των  υπηρεσιών  του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  περιγράφεται στο παράρτημα Α.  

4. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να επισκεφτούν τους χώρους για 

έλεγχο και να παραλάβουν τις απαραίτητες κατόψεις με την αντίστοιχη βεβαίωση, την 

οποία θα καταθέσουν με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 
5. Ο Χρόνος Υλοποίησης θα είναι 15 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Σε περίπτωση υπέρβασης των ως άνω χρόνων υλοποίησης από λόγους αναγόμενους σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου, θα προβλεφθεί στη σχετική σύμβαση ποινική ρήτρα ποσού 500 

ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, μη αποκλειομένου του δικαιώματος του ΚΕΚ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ να αναζητήσει περαιτέρω 

αποζημίωση για κάθε υλική ή ηθική ζημιά του.  

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, οι 

ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων οι συνεταιρισµοί, για τα οποία δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισµού του οικονοµικού φορέα από την συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύµβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) και 

δραστηριοποιούνται νοµίµως αδειοδοτηµένα στο αντικείμενο της παρούσας. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους καταθέτοντάς 

τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους το αργότερο 
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έως την  20/07/2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ.μ  στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΚ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Αρχιμήδους 1  Υπόψη 

Ερωτοκριτάκη Κατερίνα  ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή 

Courier, στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η 

Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς 

που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 

8. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες πληροφορίες:  

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ………………………………………..» 

- Όνομα (Επωνυμία) υποβάλλοντος.  

Στον φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται: 

α. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  ο 

οποίος περιλαμβάνει: 

1.   Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος  θα δηλώνει ότι:  

• Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Νόμου 4412/16, για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.  

• Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί για την παροχή των υπηρεσιών του 

• Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση του συνόλου 

των δικαιολογητικών της Υπεύθυνης Δήλωσης, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως.  

• Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

• Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 

(προκειμένου για άνδρες). 

• Δεν έχει  στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων. 

• Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

• Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση του συνόλου 

των δικαιολογητικών της Υπεύθυνης Δήλωσης, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως. 

• Έλαβε γνώση και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής και των διατάξεων που διέπουν τις Δημόσιες 

Συμβάσεις.  

Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος  

2.  Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου, όπως το 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του συμμετέχοντος  και των τυχόν 

τροποποιήσεών του, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του 

Δ.Σ., τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 

πρόσωπο. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, ως και παραστατικό εκπροσώπησης 

εφόσον η προσφορά υποβάλλεται  με αντιπρόσωπο. 

3. Βεβαίωση επίσκεψης του χώρου και παραλαβής σχεδίων. 

β. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» , ο οποίος θα 

περιλαμβάνει: 

1.  την  Επωνυμία – ΑΦΜ – Στοιχεία Επικοινωνίας – IBAN Λογαριασμού προσφέροντος 

2. την  προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως, χωρίς ΦΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ τρίτων και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό για 

κάθε ένα από τα αντικείμενα της παρούσας. 
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3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75), στην οποία ο συμμετέχων θα αναφέρει ότι στην 

προσφερθείσα τιμή, έχουν συμπεριληφθεί η αμοιβή του και όλες οι δαπάνες εκτέλεσης των 

υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. 

4.  Τον   χρόνο ισχύος της προσφοράς ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των ενενήντα 

(90) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης.-  

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του ποσού ολογράφως και αυτού αριθμητικώς, θεωρείται 

ως προσφορά το αναφερθέν ποσό ολογράφως.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

5. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει επί ποινή ακυρότητας να συνταχθεί σύμφωνα με τον 

πίνακα του παραρτήματος της παρούσας, συμπληρωμένο ως προς όλα τα σημεία του 

 

 

9. Η υποβολή προσφοράς υποδηλώνει αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που 

ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, και στο παράρτημα. Η προσφορά είναι δεσμευτική για 

τον ανάδοχο  στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση για την προβλεπόμενη διάρκειά της. 

 

10. Η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του συνεργάτη  θα γίνει από Επιτροπή του 

ΚΕΚ.   

11. Η ανάθεση θα γίνει στον προσφέροντα που, κατά την κρίση  της Διοικούσας Επιτροπής θα 

υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

12. Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διατηρεί το δικαίωμα 

να ματαιώσει ή να επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε στάδιο 

της διαδικασίας, ιδίως  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη 

ικανοποιητικό ή εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση εργασία. 

13. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική. 

14. H παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν δεσμεύει με κανέναν τρόπο το ΚΕΚ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Η συμβατική υποχρέωσή του 

αρχίζει μόνο από την υπογραφή της σύμβασης με τον συνεργάτη.  

15. Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί με την ευθύνη των υπηρεσιακών στελεχών του 

Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, στον ιστότοπο (site) του ΚΕΚ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και στον πίνακα ανακοινώσεων 

των εγκαταστάσεών του. 

 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι υποψήφιοι συνεργάτες μπορούν να απευθύνονται στην 

κα Ερωτοκριτάκη Κατερίνα, τηλ 2810331580  τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 


