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Σωματείο 

«PRAKSIS» 

Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα TK: 104 32 

Τηλ: 21-05205200 

Fax: 210-5205201 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr 

Αθήνα,03/01/2020 

Αρ.  Πρωτ: Δ17800Α 

 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ» 

 
Προμήθεια χρηματοδοτούμενη 100% από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ( UNHCR ) στο πλαίσιο 
του έργου με τίτλο: «Child Protection Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens» και 
δικαιούχο το Σωματείο «PRAKSIS». 
 

Το Σωματείο με την επωνυμία «PRAKSIS» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 
 

1. Την Σύμβαση Επιχορήγησης μεταξύ του Σωματείου PRAKSIS και της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους 
Πρόσφυγες για το έτος 2020 

2. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών του Σωματείου PRAKSIS 
3. Το Πρακτικό Δ.Σ. της PRAKSIS της 19/12/2019 

 
Αποφασίζει 

 

1. Την δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ», για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο 

«Child Protection Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens», με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής, χωρίς 

Φ.Π.Α. 

2.  Τη χρέωση της δαπάνης που θα προκληθεί για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΧΩΡΟΥ» στο έργο με τίτλο «Child Protection Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, 
SIL in Athens», το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από την  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR) 

3. Τη δημοσίευση του πλήρες κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου 
www.praksis.gr 

4. Την αποστολή του πλήρες κειμένου της παρούσας σε τρεις (3) τουλάχιστον υποψήφιους αναδόχους με συναφή 
επαγγελματική δραστηριότητα. 

5. Την ανάδειξη του υποψηφίου ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς χωρίς τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α εφόσον τα προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται παρακάτω. 

6. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά. 

7.  Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό 
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της, σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 85% του μέσου όρου των υποβληθεισών προσφορών, το Σωματείο, 
πριν απορρίψει την προσφορά αυτή, ζητεί γραπτώς διευκρινήσεις για την σύνθεση της από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. Εάν και μετά από την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 
υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

8.    Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους έως την ολοκλήρωση του έργου. 

9. Το παρόν συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του, ήτοι  από ……. και μέχρι την 14 Φεβρουαρίου 
2020, ημερομηνία δεσμευτική για την ολοκλήρωση του έργου. 

10. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δύνανται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών. Σε κάθε 

περίπτωση όμως, θα πρέπει η προσφορά τους να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

11. Η υποβολή προσφοράς για το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών είναι υποχρεωτική και οι προσφορές που 

υποβάλλονται και δεν καλύπτουν πλήρως όλα τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

12. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
13. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
14. Το Σωματείο, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει 

ή να επαναλάβει αιτιολογημένα την παρούσα Πρόσκληση. 
15. Η πληρωμή των προμηθευόμενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται σε αντιστοιχία με την παράδοση 

και τιμολόγηση αυτών, έπειτα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους και σύμφωνα με τις 

χρηματορροές του έργου. Σε περίπτωση προβλημάτων στην χρηματορροή η αποπληρωμή θα γίνεται με 

την επανεκκίνηση της χρηματοροής. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει μη αποπληρωμή παραστατικού 

που τηρεί όλα τα παραπάνω  από την οργάνωση. 

16. Οι υποψήφιοι προμηθευτές γνωρίζουν ότι θα πρέπει να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους στο νησί της Σάμου 
χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της συμφωνηθείσας τιμής, στην σύμβαση.  

17. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη – Ανάδοχος και πελάτης – δεν τηρήσουν τα όσα αναφέρονται στο 
παρόν συμφωνητικό , το κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν εγγράφως. 
Οι συνέπειες της καταγγελίας άρχονται δεκαπέντε(15) ημέρες μετά την κοινοποίηση του εγγράφου της 
καταγγελίας στον αντισυμβαλλόμενο . Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμά του να καταγγείλει 
μονομερώς το παρόν συμφωνητικό αζημίως για λόγους ανωτέρας βίας ή εάν ο Ανάδοχος προβάλει απαιτήσεις 
(για την αποζημίωσή του ή τον τρόπο παροχής του έργου του) που δεν συνάδουν με την περιγραφείσα παροχή 
υπηρεσίας του ή είναι πρόδηλα αντισυμβατικές και καταχρηστικές. 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του σε σφραγισμένο φάκελο αναγράφοντας 
ευκρινώς «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ», τον πλήρη τίτλο του Σωματείου που 
διενεργεί την προμήθεια (Σωματείο «PRAKSIS»), τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, την ημερομηνία διενέργειας,  τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
Στον παραπάνω σφραγισμένο φάκελο θα περιέχονται απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

 Συμπληρωμένες υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο οι τεχνικές και οικονομικές προτάσεις. 
 

Σημειώνεται ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού. 
 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και 

ώρες 09:00 - 17:00 από την κα Τζεμπελίκου Μαρία στο τηλέφωνο 2105205200, Fax 210- 5205201, e-mail: 

m.tzebelikou@praksis.gr 
 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή mail) διευκρινίσεις ή 

συμπληρωματικές πληροφορίες επί της παρούσας Πρόσκλησης έως και τις 10/01/2020 και ώρα 17:00. Οι ως άνω 

συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται εγγράφως. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις και συμπληρωματικές 

πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα πλήρη στοιχεία του Σωματείου όσο και τα πλήρη στοιχεία του 
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υποψήφιου ανάδοχου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

δεν μπορούν να επικαλεστούν σε καμία περίπτωση προφορικές απαντήσεις του Σωματείου. 

   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται προθεσμία (10) δέκα ημερών από την ημερομηνία   

δημοσίευσης / αποστολής της Πρόσκλησης στους υποψηφίους, ήτοι μέχρι την 13/01/2020, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της Οργάνωσης «PRAKSIS», Στουρνάρη 57, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, στον 2ο  όροφο στην 

γραμματεία . 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 Βαρδαραμάτου Κωνσταντίνα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

Προσφορά για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
 
 

Προς: «Σωματείο PRAKSIS . 

Θέμα: Προσφορά για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο  την 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Child 

Protection Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens» και κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. 

 
 
 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 

Γυμνασιάρχου  Κατεβαίνη 43,Σάμος. 



5 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
 

 
 
 
Σημείωση: 

 

 Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κόστη για το ανθρώπινο δυναμικό (εργάτες) που θα 
απαιτηθεί για την υλοποίηση των εργασιών από την έναρξη των εργασιών έως και την παράδοση του έργου.  

 Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κόστη για τα υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση 
του έργου. 

 Η τιμή θα πρέπει να είναι τελική χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. 

 Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: …………………………………………………… 
(Επωνυμία Υποψηφίου,  Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα) 

                                                                                              
Ημερομηνία Προσφοράς                                                                ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 
 
 

Α/Α 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. 

Κατασκευή 4 
αιθουσών στο 
ισόγειο του κτιρίου  

Τα χωρίσματα θα κατασκευαστούν 
με τοίχο μονής στάνταρ 

γυψοσανίδας 105m2,  και με 
τοποθέτηση 4 ξύλινων θυρών 

ΝΑΙ  

3. 
Ελαιοχρωματισμός 
ισογείου 

Χρωματισμός σε υπόλευκη 
απόχρωση 800m 2 

ΝΑΙ  

4. Ηλεκτρολογικές 
εργασίες 

Κατανομή φωτισμού στις 4 
αίθουσες, αντικατάσταση 

φωτιστικών σημείων 20 τεμάχια, 
αντικατάσταση λαμπτήρων 40 

τεμάχια, λοιπές καλωδιώσεις 3Χ1,5 
100m, Ρελέ διαρροής 2 τεμάχια 

ΝΑΙ  

5. 

Υδραυλικές εργασίες  
συντήρησης για τα 2 
WC   

Αντικατάσταση καλυμμάτων 2 
τεμάχια, αντικατάσταση σπιράλ 4 

τεμάχια, αντικατάσταση και 
επισκευή καζανάκια φλοτέρ 2 

τεμάχια 

ΝΑΙ  

6. 
Καθαρισμός του 
χώρου 

Γενικός καθαρισμός με την 
ολοκλήρωση του έργου 

ΝΑΙ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

       

 

Σημείωση: 

 Όλες οι τιμές θα πρέπει να συμπληρώνονται με στρογγυλοποίηση μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 Για την κατακύρωση της χαμηλότερης τιμής θα ληφθεί υπόψιν το συνολικό άθροισμα χωρίς ΦΠΑ 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: …………………………………………………… 
(Επωνυμία Υποψηφίου,  Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα) 

                                                                                              
Ημερομηνία Προσφοράς                                                                ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΘΜΗΤΙΚΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

Προσφερόμενη τιμή για το 
σύνολο των εργασιών χωρίς ΦΠΑ 

  

Προσφερόμενη τιμή για το 
σύνολο των εργασιών με ΦΠΑ 

  


