
 

 

 

 

 

Ηράκλειο, 15/01/2021 

Αρ. Πρωτ: 12303 (α) 

 

Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

 

Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας 

ηλεκτρολογικών υπηρεσιών στην πόλη του Ηρακλείου 

 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της 

προμήθειας ηλεκτρολογικών υπηρεσιών στην πόλη του Ηρακλείου για την κάλυψη των 

αναγκών διαβίωσης των ωφελούμενων του προγράμματος «ΕSTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα 

για Αιτούντες Διεθνή Προστασία», για το 2021, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό, έως την Πέμπτη 21/01/2021 και ώρα 14:00, στα 

γραφεία της στη δ/νση Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, να υποβάλουν προσφορές. 

 

1. Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών.  

Οι υπηρεσίες θα αφορούν στον έλεγχο και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών των 

κατοικιών όπου έχουν παρουσιαστεί προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που θα 

χρειαστούν για τις σχετικές εργασίες, αλλά και τις επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές μετά των 

υλικών που θα χρειαστούν. 

Ο μέγιστος αριθμός των υπηρεσιών που θα εκτελεστούν είναι 100. 

Οι εργασίες θα γίνονται ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν σε κατοικίες που έχουν 

μισθωθεί στο Ηράκλειο στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό 

πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία». 

Ο εκτιμώμενος αριθμός υπηρεσιών και επισκέψεων πρόκειται να γίνουν έως 31/12/2021, 

ωστόσο εφόσον δεν παραστεί ανάγκη υλοποίησης του συνόλου των εργασιών αυτών στο 

σύνολό τους, δεν δεσμεύεται η «Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ» να τους προμηθευτεί αν 

δεν είναι απαραίτητοι για τις ανάγκες του προγράμματος που υλοποιεί.  

Οι προσφορές για να είναι αποδεκτές πρέπει να αφορούν στο σύνολο του αντικειμένου, 

δηλαδή σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες. 

2. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206 



 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 

 

 

3. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 

7.500,00€ πλέον ΦΠΑ. 

Αναλυτικότερα στην πόλη του Ηρακλείου περιλαμβάνει 100 επισκέψεις με κόστος 50,00€ ανά 

επίσκεψη και 25,00€ μέσο όρο κόστους υλικών, που ίσως απαιτηθούν, ανά επίσκεψη. 

Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβεί το σύνολο του προϋπολογισμού, ωστόσο δεν υπάρχει 

περιορισμός στο ύψος των τιμών ανά είδος. 

 

4. Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής: 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας καλύπτεται από το πρόγραμμα «ΕSTIA 2021: Στεγαστικό 
πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία», που χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης για τους Πρόσφυγες.  
Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται σε τακτική βάση σύμφωνα με τις πραγματοποιημένες 
υπηρεσίες μετά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αρμόδιας επιτροπής και την έκδοση του 
σχετικού νόμιμου παραστατικού του αναδόχου και την προσκόμιση φορολογικής και  
ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον απαιτούνται. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις. 
 

5. Ισχύς Προσφοράς:  

Για ένα μήνα από την παραλαβή τους από την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ. Στις 
προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 
 

6. Διαδικασία Προμήθειας και διάρκεια Συνεργασίας:  

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. 
Η διάρκεια συνεργασίας ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο έως 
31/12/2021. 
 

7. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή µε 

ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή 

πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

 Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να 

παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από 

αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

 Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν 

επιβαρύνσεις. 
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 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις όρους 

της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε 

περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά 

απορρίπτεται στο σύνολό της. 

 Τα προϊόντα θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστο εγγύηση, όπως αυτή ορίζεται από την Ελληνική 
νομοθεσία. 

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 
 

8. Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  

 

1.  Οικονομική προσφορά  

2.  Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

• Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την  αρ. 12303(α)/15-01-2021 πρόσκληση 

• Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος 

3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να 

προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου 

οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

 

9. Υποβολή προσφορών 

 

 Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής 

της. 

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

 Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021, ώρα  14.00, Λ. 

62 Μαρτύρων 146.  

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία 

θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά και η 

οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή 

συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την 

επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. 

 

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Πληροφορίες: 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από την κ. Σοφία 

Τσεντελιέρου, τηλ. 2810-792207 και στο email: info@ploigos-ea.gr  

 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ροδιτάκης 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206, 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική προσφορά για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικών 

υπηρεσιών στην πόλη του Ηρακλείου για τις ανάγκες του προγράμματος 

«ESTIA 2021» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 14:00 

(Να μην ανοιχτεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία) 

 

 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
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