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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση και αναγόμωση των
πυροσβεστήρων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (CPV: 50413200-5).

Έχοντας υπόψη
Α. τις διατάξεις:
1. του ν.2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α), άρθρο 3 «Περί μετατροπής της ΕΣΔΥ σε Ν.Π.Δ.Δ.»
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2920/2001(ΦΕΚ 131 Α), άρθρο 15 παρ. 5.
2. του ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄/247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.
4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου
10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) και ισχύουν.
3. του ν.2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α)«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις».
4. του
ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄/45/9-3-1999), όπως ισχύει.
5. του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις».
6. του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88) άρθρο 22.
7. του
ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄/141/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη».
8. του ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α), άρθρο 4 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
9. του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις».
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10. του ν.4524/2014 (ΦΕΚ 85 Α), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».
11. του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4412/2016, άρθρο 377.
12. του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α), άρθρα 134 έως 138,139, 157 και της
παραγράφου 5 του άρθρου 201, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
13. του ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194 Α), άρθρο 13 «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία
συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την
επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης
Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει με το άρθρο 49 του ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α 200/22.12.2017)
«Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο
Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές
διατάξεις» και το άρθρο 32 του Π.Δ. 121/17 (ΦΕΚ 148 Α).
14. του των άρθρων 27 & 37 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
15. του άρθρου 5 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και του
άρθρου 93 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
16. του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
17. του άρθρου 45 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α) «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής
Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων
και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν.
4387/2016 και άλλες διατάξεις».
18. της παραγράφου 10, του άρθρου 11 του ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
19. του π.δ. 1233/1981 (ΦΕΚ 306 Α ) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Υ.Σ.Α».
20. του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 194 Α) «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
21. του π.δ.121/17 ( ΦΕΚ 148 Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
Β. Τις αποφάσεις :
1)

Την αριθ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ 431 Β) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου για
προμήθειες και εργασίες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2)

Την αριθ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β) ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
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διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
3)

Την αριθ. 5143/05-12-2014 (ΦΕΚ 3335 Β) ΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του
Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α), όπως ισχύει».

4)

Την αριθ. πρωτ. Α1α/47145/02-08-2017, απόφαση του Υπουργού Υγείας
«Διορισμός Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας» (ΑΔΑ: 7Α25465ΦΥΟ-ΡΘ6).

5)

Την υπ.αριθ. Β1.α/οικ.94692/20.12.2017 απόφαση με θέμα «Κατανομή
πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Υπουργείου
Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)». (ΑΔΑ:6ΓΕ2465ΦΥΟ3ΤΔ)

6)

Την αριθμ. πρωτ. 2/91240/ΔΠΓΚ/20-12-17 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους με θέμα «Διάθεση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018»(ΑΔΑ:6Π8ΠΗ-ΖΕΓ).

7)

Την απόφαση του συλλόγου των Καθηγητών της ΕΣΔΥ (430/15-1-2018) περί
εξουσιοδότησης Κοσμήτορα και Αν. Κοσμήτορα για τα οικονομικά θέματα της
ΕΣΔΥ.

8)

Την αριθ. πρωτ. 2/2379/12-01-2018 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, με θέμα: «Μεταβολές εκτελούμενου προϋπολογισμού».

9)

Την αρ. πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ.268/25.01.2018(ΑΔΑ: 6Υ62465ΦΥΟ-ΔΩ5) απόφαση
του Κοσμήτορα της ΕΣΔΥ με θέμα «Συγκρότηση Ετήσιων Επιτροπών: α)
διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, β) παρακολούθησης και παραλαβής
ειδών υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών και γ) αξιολόγησης ενστάσεων και
προσφυγών.

10) Την αρ. πρωτ. 588/29.01.2018(ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ
ΟΔΗΓΙΑ 19 (2η Έκδοση) με θέμα «Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5
(ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147)Δημόσιες συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και2014/25/ΕΕ».
11) Την αριθ. πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ.3714/17.10.2018 (ΑΔΑ: 72Ψ0465ΦΥΟ-ΠΤΓ),
ΑΔΑΜ: 18REQ003859607) απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την συντήρηση
και αναγόμωση των πυροσβεστήρων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
12) Την με αρ. πρωτ. Β3α/Γ.Π.80467/25.10.2018 (ΑΔΑ: 789Θ465ΦΥΟ-ΡΦΟ,
ΑΔΑΜ: 18REQ003899133) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης
ποσού 1.100,00 ευρώ από τον Φ. 210 - Κ.Α.Ε 0869»,η οποία καταχωρήθηκε
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Υγείας με α/α
92080.
13) Την με αρ. πρωτ. ΕΣΔΥ/3722/18.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΘΓΩ465ΦΥΟ-ΗΙΑ)
Διαπιστωτική Πράξη «Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης ΕΣΔΥ σε εφαρμογή των
διατάξεων του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’/15-2-2017) και του Ν. 4485/2017
(Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)»
14) Την υπ’ αρ. 02/19.10.2018 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΔΥ περί
έγκρισης της απευθείας ανάθεση της συντήρησης και αναγόμωσης των
πυροσβεστήρων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
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Γ. Το γεγονός ότι, η ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και αναγόμωσης των
πυροσβεστήρων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, για το έτος 2018, ανέρχεται
στο ποσό των χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00€)
συμπεριλαμβανόμενου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας, έτους 2018 και συγκεκριμένα τον Φ - 210 - Κ.Α.Ε. 0869.
Δ. Την άμεση ανάγκη για συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών
συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης,

συνολικής

δαπάνης

έως

χιλίων

εκατό

ευρώ

(1.100,00€)

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας Φ 210 ΚΑΕ 0869.
Η ανάθεση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους, αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται. Η επιτροπή αξιολόγησης των
προσφορών δύναται να εισηγηθεί, εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης, την
κατακύρωση μεγαλύτερης ποσότητας έως ποσοστού 30%, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 1 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
συνεταιρισμοί ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο
της υπό ανάθεσης υπηρεσίας και λειτουργούν νόμιμα. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του ν.4412/2016.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο
σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση
θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση ΝΣΚ 394/2000, ολομέλεια).

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας, έως την Πέμπτη,
22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΥ (Λ.
Αλεξάνδρας 196, ΤΚ 115 21, Αθήνα, 1ος όροφος), σε ένα κλειστό φάκελο με την ένδειξη
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«Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απευθείας ανάθεση για τη συντήρηση
και αναγόμωση των πυροσβεστήρων της

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (CPV:

50413200-5).
Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής προς την
Αναθέτουσα Αρχή (ΕΣΔΥ), η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς,
προκειμένου να πρωτοκολληθεί από το Γενικό Πρωτόκολλο, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος Γ. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντος.
Ο φάκελος προσφοράς μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΕΣΔΥ ή να αποσταλεί
ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή Courier ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στην ως
άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία
ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα
αποσταλούν.
Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι
εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν αφού απορριφθούν ως
μη κανονικές από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. Οι
προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση τους
τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην
Αγγλική γλώσσα). Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.
Ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει
την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του προσφέροντος Διαγωνιζόμενου και να αναγράφει
ευκρινώς τις ακόλουθες ενδείξεις :
•

Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

•

Τον τίτλο της Αναθέτουσας Αρχής «ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ)»

•

Την διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής «Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11521»

•

Τον πλήρη τίτλο της Πρόσκλησης και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.



Την ημερομηνία διενέργειας.

•

Τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση, τον
αριθμό, τηλεφώνου, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του
διεύθυνση (e-mail).
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Ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να
περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:
1. Τεχνική Προσφορά, η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους ειδικούς όρους όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και θα
περιλαμβάνει:
1α) Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές
και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης (Παράρτημα Α).
1β) Πιστοποιητικό εγγραφής του φορέα στο οικείο Επιμελητήριο.
1γ) Άδεια Λειτουργίας από την Αρμόδια Υπηρεσία.
1δ) Πιστοποιητικό Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Αναγνωρισμένης Εταιρείας
Περιοδικού Ελέγχου, Συντήρησης και Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων Χαμηλής και
Υψηλής Πίεσης (σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 618/43/13-1-2005, ΦΕΚ 52 Β’ και
17230/671/29-7-2005, ΦΕΚ 1218 Β’).
1ε) Πιστοποιητικό αρμοδίου ατόμου (σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 618/43/13-1-2005,
ΦΕΚ 52 Β’ και 17230/671/29-7-2005, ΦΕΚ 1218 Β’).
1στ) Πιστοποιητικό Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου
Φιαλών (Πυροσβεστήρων) Χαμηλής και Υψηλής Πίεσης (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.
14165/Φ17.4/373/28-7-1993, ΦΕΚ 673 Β’).
1ζ) Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεώτερο σχετικό με το αντικείμενο της
παρούσας πρόσκλησης.

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπως εκάστοτε
ισχύει και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74Α, στην οποία:
i.

να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

ii.

να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος :


έλαβε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της παρούσας πρόσκλησης
και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.



παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του
διαγωνισµού.

Η απαιτούμενη κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο και διαχειριστή της εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο το οποίο
σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία) ή πρόσωπο
ειδικώς εξουσιοδοτημένο.
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3.

Οικονομική Προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο), όπου θα προσδιορίζεται με
σαφήνεια το κόστος των υπηρεσιών επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το
Παράρτημα Β της παρούσας. H αξιολόγηση και η κατακύρωση των προσφορών θα
γίνει για το σύνολο των υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, έως δύο δεκαδικά ψηφία.

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου
2018 και ώρα 11:30 στο γραφείο του κ. Ζέρβα στην ΕΣΔΥ (Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα,
1ος

όροφος)

από

την

αρμόδια

Επιτροπή

διενέργειας

και

αξιολόγησης

των

αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που ορίστηκε
με την υπ. αριθ. πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ.268/25.01.2018(ΑΔΑ: 6Υ62465ΦΥΟ-ΔΩ5).
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού. Αύξηση των τιμών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από
την πλευρά του Αναδόχου δεν γίνονται αποδεκτές.
Στην αξιολόγηση του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν
συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας πρόσκλησης.
Θα κρίνονται ως απαράδεκτες και θα απορρίπτονται προσφορές που:


δεν δίνουν τιμή σε ευρώ ή είναι αόριστες ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή.



περιέχουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο
αναπροσαρμογής.



η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης.



δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
πρόσκλησης.



δεν υποβληθούν τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά.

Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων, όλων των τύπων, όπως αναφέρονται στο
Παράρτημα Α και όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι τυχόν ελλείψεις σε ανταλλακτικά ή
βλάβη εξαρτημάτων ή συμπλήρωση υλικού που πιθανόν να απαιτηθεί καθώς και η
σήμανση και πάκτωση των πυροσβεστήρων στο χώρο που θα τοποθετηθούν (εφόσον
απαιτείται).
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Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων
της

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατό ευρώ

(1.100,00€) συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, έτους 2018 και συγκεκριμένα
τον Φ 210 ΚΑΕ 0869.
Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την προσκόμιση
των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον
χρόνο πληρωμής. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση είναι :
1.

Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, για τις εργασίες, το
οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΕΣΔΥ.

2.

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου.

3.

Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας, εν ισχύ.

4.

Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας, εν ισχύ.

5.

Υπεύθυνη δήλωση περί μη εκχώρησης των τιμολογίων και περί μη κατάσχεσης
τραπεζικού λογαριασμού πληρωμής.

6.

Βεβαίωση αριθμού ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το
αντίτιμο της πληρωμής, (φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε έγγραφο της τράπεζας).

7.

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η αμοιβή του Αναδόχου θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την νομοθεσία
όπως ισχύει. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:
α) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 347
Ν.4412/2016) επί της αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350,
Ν.4412/2016.Η κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
β) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για είδη και 8% για υπηρεσίες επί της
καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (άρθρο 64 του Ν.4172/2013).
γ)κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας
σύμβασης με τον ανάδοχο.
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ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, (http://www.esdy.edu.gr) και στο “Διαύγεια”
(https://diavgeia.gov.gr/).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (κτήριο Λ.
Αλεξάνδρας 196, 1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς επίσης με
δική τους επιμέλεια και δαπάνη να λάβουν αντίγραφα των τευχών της διακήρυξης.
Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για τον
διαγωνισμό υποβάλλονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 5 ημέρες πριν
την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές
πληροφορίες καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί
ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του
διαγωνισμού θα αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΣΔΥ (www.esdy.edu.gr).
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες:
α. Διαδικασίες διαγωνισμού :Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΣΔΥ, τηλέφωνο: 213 20
10 127-130, email: finance@esdy.edu.gr
β. Τεχνικές προδιαγραφές : Υπεύθυνος Τεχνικής Μέριμνας, τηλέφωνο: 213 20 10 299,
email: gzervas@esdy.edu.gr
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Παραρτήματα Α, Β, Γ
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ(ηλεκτρονική ενημέρωση):
1. Γραφείο Κοσμητείας
2. Γραφείο Αναπληρωτή Κοσμήτορα
3. Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης Γραμματείας
4. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Μέλη επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων, όλων των τύπων, όπως αναφέρονται
παρακάτω και όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι τυχόν ελλείψεις σε ανταλλακτικά ή
βλάβη εξαρτημάτων ή συμπλήρωση υλικού

που πιθανόν να απαιτηθεί καθώς και η

σήμανση και πάκτωση των πυροσβεστήρων στο χώρο που θα τοποθετηθούν ( εφόσον
απαιτείται).
Αναλυτικά οι πυροσβεστήρες είναι:
ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

ΒΑΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Ξηράς κόνεως (DP)

6 kg

45

Ξηράς κόνεως (DP)

9 kg

5

Ξηράς κόνεως (DP)

12 Kg

4

Ξηράς κόνεως (DP)

25 Kg

2

CO2

6 kg

44

Σε όσους πυροσβεστήρες απαιτείται, λόγω παρέλευσης 10ετίας από την κατασκευή
τους, θα γίνει εκτενέστερος έλεγχος (υδραυλική δοκιμή), σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Στο ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου και των
συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά
του,

συμπεριλαμβανομένων

των

ασφαλιστικών

εισφορών

και

πάσης

φύσης

φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
Συμφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει κατά του Εργοδότη
πέραν του ποσού της συνολικής αμοιβής.
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως
τεχνικής καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά
τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και
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τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και
υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που
προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού
ατυχήματος των μελών του συνεργείου του.
Όλες οι εργασίες ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων θα γίνουν
σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52 Β’), ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218 Β’)
«προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης,
επανελέγχου και αναγόμωσης», την απόφαση του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας με Α.Π. 15325/871/26‐6‐2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους
Πυροσβεστήρες» όπως ισχύουν σήμερα.
Ο

ανάδοχος

υποχρεούται

σε

περίπτωση

που

εντοπίσει

πυροσβεστήρες

ακατάλληλους για χρήση να τους καταγράψει και να ενημερώσει εγγράφως την
αρμόδια υπηρεσία της ΕΣΔΥ. Κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας να τους καταστρέψει και
να υποβάλλει Πρωτόκολλο Καταστροφής.
Η συλλογή των πυροσβεστήρων θα γίνει σε μία επίσκεψη και ο ανάδοχος
υποχρεούται να αφήσει δικούς του πυροσβεστήρες ασφαλείας (τουλάχιστον τους
μισούς) μέχρι την επιστροφή των συντηρημένων.
Η συλλογή και επιστροφή των πυροσβεστήρων θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι
28/12/2018.
Τα υλικά που απαιτούνται για τη συντήρηση θεωρούνται αναλώσιμα και το κόστος
αυτών βαρύνει τον ανάδοχο.
Όταν το συνεργείο παραλάβει τους πυροσβεστήρες την Υπηρεσία θα εκδώσει σχετικό
δελτίο αποστολής όπου θα καταγράφονται οι πυροσβεστήρες. Το δελτίο θα
υπογράφεται από το αρμόδιο γραφείο της υπηρεσίας.
Μετά το πέρας της συντήρησης ο ανάδοχος θα παραδώσει σε ηλεκτρονική και
έντυπη μορφή πίνακα με τη θέση των πυροσβεστήρων ανά κτίριο και όροφο, καθώς
και μητρώο περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων μαζί
με την υπεύθυνη δήλωση προς την πυροσβεστική υπηρεσία.
Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και
πιστοποιητικά τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών «……………………………» επί της Λ. Αλεξάνδρας
196, Αθήνα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. ……………………………… Πρόσκληση της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, η εταιρεία ………………………………, προσφέρει συνολικά
την τιμή των ……………………………..…… Ευρώ, (ολογράφως και αριθμητικά), άνευ ΦΠΑ και
……………………..…… Ευρώ (ολογράφως και αριθμητικά), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η οικονομική προσφορά ισχύει για εκατό είκοσι (120) ημέρες. Η ανωτέρω τιμή θα ισχύει
για όλη τη διάρκεια της συμβατικής διάρκειας του έργου.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική
παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών
που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή
των ειδών και την αποπληρωμή τους.
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς από και προς την Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας και εγκατάστασης, στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Οι
τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική
παραλαβή της προμήθειας.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

………………………………….
(Σφραγίδα και υπογραφή)

(Τόπος και ημερομηνία)
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Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς
1. Οι τιμές θα δίδονται σε Ευρώ και η αναγραφή της τιμής μπορεί να γίνεται μέχρι δύο
δεκαδικά ψηφία. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια
και μοναδική και όπου κρίνεται σκόπιμο, από τον Ανάδοχο, θα αναλύεται επαρκώς ο
τρόπος υπολογισμού/προσδιορισμού αυτής της τιμής μετά το τέλος των ανωτέρω
πινάκων.
2. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος, ή που θέτει
όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την
προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία
τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επωνυμία Εταιρείας
ΑΦΜ, ΔΟΥ

ΑΘΗΝΑ,

/

/ 2018

ΠΡΟΣ

Διεύθυνση Έδρας

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Fax, Email

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, TK 11521, ΑΘΗΝΑ

Υπεύθυνος επικοινωνίας

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς σχετικά με την Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/…………. Πρόσκληση.
Σας υποβάλουμε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς με σκοπό τη συμμετοχή του φορέα
μας στην διαδικασία για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών / της προμήθειας
…………………………………………………….….., αναφορικά με την Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/…………

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και
παρακαλούμε όπως κάνετε δεκτή την συμμετοχή μας στην ανωτέρω διαδικασία.

Συνημμένα: Σφραγισμένος Φάκελος Προσφοράς
Ο/Η Αιτ….
Υπογραφή και Σφραγίδα
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