
 

1 

 

 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πανεπιστημιούπολη Σερρών αφού έλαβε υπόψη: 

1. Toν N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Την παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016  (ΦΕΚ 227/τ.Α΄/06.12.2016) «Απλοποίηση 

διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και 

λοιπές διατάξεις». 

3. Το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄/18-04-2013)«Αντιμετώπιση της 

παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 

4. Το άρθρο 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ.Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης,  ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

5. Το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α/13-11-2017)  «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, 

6. Τον Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 

διατάξεις».  

7. Την αριθμ. 19407/Ζ1/11.02.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 106/ τ.ΥΟΔΔ /14.02.2020), για τη Συγκρότηση 

της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος . 

8. Την απόφαση ΔΦ2.1/2325/19.02.2020 (ΦΕΚ 550/τ.Β΄/20-02-2020) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων 

των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.». 

9.  Το με αριθμ. πρωτ. ΔΦ 2.2/ 15737/7-10-2020 αίτημα για συντήρηση και επισκευή  

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

10. Την με α/α  661/5-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ: ΩΖ5Ο46ΨΖ3Π-Η6Ρ 

 

Καλεί 

 

 

Τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την «Συντήρηση και 
επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Χ.Τ. των κτιρίων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στις Σέρρες» , συνολικού 
προϋπολογισμού έως  1.190,40  ευρώ (καθαρό ποσό 960,00  ευρώ +24% ΦΠΑ). 
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           Τακτικός Προϋπολογισμός                         

Κ.Α.Ε   863  Προϋπολογισμού 2020 :   …1.190,40………  € (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

CPV: 50711000-2 (Υπηρεσίες επισκευής-συντήρησης ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων) 

           

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

(h)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 

(€ /h)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

(€)

ΦΠΑ 24% 

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

(€)

Συντήρηση και 

επισκευή των 

ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων Χ.Τ. 

των κτιρίων του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. στις Σέρρες

48 20,00 960,00 230,40 1.190,40

Συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Χ.Τ. των κτιρίων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

στις Σέρρες

 

             

                                                                                                    

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 
   Οι παρεχόμενες εργασίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) είναι: 

 
1.         Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των ηλεκτρολογικού υλικού στους πίνακες και 

υποπίνακες χαμηλής τάσης και η αποκατάσταση βλαβών ( πχ µε σύσφιξη βιδών, ρύθμιση 
φωτοκυττάρων -χρονοδιακοπτών φωτισμού, αντικατάσταση ασφαλειών, διακοπτών,  ρελέ ,  
λυχνιών κλπ)  

2. Η δοκιμή λειτουργίας των ρελέ διαρροής   
3. Ο έλεγχος λειτουργίας των φωτιστικών ασφαλείας (επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων, 

µπαταριών κ.α.)  
4. Ο έλεγχος και η αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο χαμηλής τάσης (πχ λόγω 

βραχυκυκλώματος, διαρροής κ.λ.π.)  
5. Η αντικατάσταση λαμπτήρων, στάρτερ κ.λ.π. σε κάθε είδους φωτιστικό (φθορίου,spot, 

απλίκες, κ.α.) εσωτερικού και εξωτερικού χώρου  
6. Η τοποθέτηση και σύνδεση  φωτιστικών παντός τύπου   
7. Η επισκευή ή αντικατάσταση πριζών και διακοπτών  
8. Νέες παροχές σε συσκευές και πίνακες μέχρι 30 m  
9. Μικροαλλαγές και τροποποιήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

       
          Η υπηρεσία θα παρέχεται  τουλάχιστον από τεχνίτη ηλεκτρολόγο με άδεια τουλάχιστον 
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας , ο οποίος θα διαθέτει για την εκτέλεση των 
εργασιών τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εργαλεία με τους παρακάτω όρους : 

 
- Η υπηρεσία θα ανατεθεί στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή εργατοώρας. Τιμές 

εργατοώρας μεγαλύτερης της τιμής του προϋπολογισμού δεν θα γίνουν αποδεκτές. Η  τιμή 
ανά ώρα απασχόλησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και  
τον αναλογούντα ΦΠΑ 

- Η εκτέλεση των ανωτέρων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα διενεργείται όποτε κρίνεται 
αναγκαίο από τη Τεχνική Υπηρεσία με αμοιβή η οποία θα υπολογίζεται ανά ώρα εργασίας 
βάσει της προσφοράς του Αναδόχου, με ελάχιστη χρέωση τρεις (03) ώρες ανά πρόσκληση.  
Ο Ανάδοχος θα καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες του όταν υπάρχει ανάγκη, από τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης.  
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- Η υπηρεσία για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών θα παρέχεται τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες  (07:30-15:30) και εκτάκτως σε επείγουσες περιπτώσεις εκτός ωραρίου.  

-  Οι υποψήφιοι  με ποινή αποκλεισμού με την  οικονομική προσφορά τους θα 
προσκομίσουν  τις απαιτούμενες επαγγελματικές τους άδειες. 

- Διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας: από την απόφαση ανάθεσης έως 31-12-2020 ή 
μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. 

- Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη  τήρησης της νομοθεσίας και των κανόνων 
ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών και των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων   

- Τα απαιτούμενα υλικά και ανταλλακτικά για τις επισκευές και μικροεπεμβάσεις θα 
διατίθενται από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

- Η πιστοποίηση της επίσκεψης (ημερομηνία -  ώρα προσέλευσης – ώρα αποχώρησης)  θα 
γίνεται με βάση παρουσιολόγιο  το οποίο θα τηρείται στο Τμήμα Συντήρησης όπου θα 
καταγράφονται και θα προσυπογράφονται από τον Ανάδοχο οι ημερομηνίες και ώρες 
απασχόλησης καθώς οι παρεχόμενες κάθε φορά εργασίες.   

- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει στο τέλος του έτους ή με την εξάντληση του 
διατιθέμενου κονδυλίου (όποιο επέλθει πρώτο) με βάση τις πιστοποιημένες ώρες 
εργασίας σύμφωνα με το παρουσιολόγιο και  με τη προσκόμιση των απαιτούμενων 
παραστατικών και εγγράφων (τιμολόγια, ενημερότητες, κλπ). Η τυχόν κρατήσεις θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

                  

 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

Υπεύθυνος Παραλαβής:   

Για θέματα που αφορούν την παραπάνω προσφορά  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στoν κ. Μπάτζιο Γεώργιο 23210-49222 

 

3. Φάκελος Προσφοράς 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστημίο 

Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες μέχρι και την  Παρασκευή  

13-11-2020 και ώρα 12:00 π.μ..    Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές 

που θα αποσταλούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη 

για την καθυστέρηση αποστολής της προσφοράς τους για οιονδήποτε λόγο. 

 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«Συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Χ.Τ. των κτιρίων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στις 
Σέρρες» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Παρασκευή  13-11-2020 

και ώρα 12:00 π.μ.  
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Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

• Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 

 

O Αντιπρόεδρος των Οικονομικών,   Προγραμματισμού 

                                                                              και Ανάπτυξης 

   του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 

 

 

 

       Δημήτριος Μπαντέκας 

      Καθηγητής 
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                                                        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ                         

                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ:                     ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)  

                                                   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ   ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 

………………………………………..………………………. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ……………………………….…….………………………… 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

………………………………….………………….……………. 

Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ. : 

……………………………….………………..……………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. : ………………………………….…………….…………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ : ………………………………….……………………… 

 

Η παρούσα προσφορά αφορά την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση και 

επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Χ.Τ. των κτιρίων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

στις Σέρρες»  : 

 

 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
ΗΣ 

ΩΡΙΑΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Συντήρηση και επισκευή των 
ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων Χ.Τ. των 
κτιρίων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στις 
Σέρρες 

 

 

               48 

 

  

 

 

……………. 

 

 

……………. 

ΦΠΑ 24% 

   
  …………….. 

    ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 
    ……………… 

 

 

- Ελάχιστη χρέωση για απασχόληση τριών (3) ωρών 

- Στη προσφορά  μου συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις 

- Επισυνάπτεται αντίγραφο επαγγελματικής αδείας του ιδίου ή του προσωπικού ή συνεργάτη 

 

Σέρρες , ........................... 2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοµατεπώνυµο, σφραγίδα και Υπογραφή) 
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