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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 118 του Ν. 4412/2016).
Για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων και
ηλεκτρολογικού υλικού και την αναβάθμιση υφισταμένων καλωδίων
παροχής σε τρία ακίνητα του ΚΕΑΤ, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης.
-

Προϋπολογισμός : 3.260,00 € με ΦΠΑ

-

CPV : 31211100-9 , 31681410-0

-

Κριτήριο ανάθεσης : Η χαμηλότερη τιμή

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ
Λαμβάνοντας

υπόψη

τις

διατάξεις

όπως

αυτές

ισχύουν

και

τις

αποφάσεις:
1. του

ν.

4412/2016

(Α'

147)

«Δημόσιες

Συμβάσεις

Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. της Κ.Υ.Α. αριθ. 117384/2017 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,
μελετών

και

παροχής

τεχνικών

και

λοιπών

συναφών
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επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
3. του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων,

δικαιώματα

ατόμων

με

αναπηρίες

και

άλλες

διατάξεις»
4. του

Ν.3982/2011 (Α΄143) «Απλοποίηση της Αδειοδότησης

Τεχνικών Επαγγελματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων και
Επιχειρηματικών Πάρκων και Άλλες Διατάξεις».
5. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»
6. του

ν.

4250/2014

(Α'

74)

«Διοικητικές

Απλουστεύσεις

-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1,
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών

και

αυτοδιοικητικών

οργάνων

στο

διαδίκτυο

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
9. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»
10.

του

Νόµου

3861/2010

(Φ.Ε.Κ.

112/13-07-2010)

«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «πρόγραµµα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
11.

των

σε

εκτέλεση

των

ανωτέρω

νόμων

εκδοθεισών

κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
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παρούσας,

καθώς

ασφαλιστικού,

και

του

εργατικού,

συνόλου

κοινωνικού,

των

διατάξεων

του

περιβαλλοντικού

και

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας

σύμβασης,

έστω

και

αν

δεν

αναφέρονται

ρητά

παραπάνω,
12.

Η με αριθμό ΠΟΛ 1061/24.05.2016 του Υπουργείου

Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σχετικά με
την κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για
την

εφαρμογή

της

συμφωνίας

δημοσιονομικών

στόχων

και

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την
αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24%.
13.

Τις: α) με αριθμό Π2/714/9.9.2019 και Α.Δ.Α. :

6ΣΣΖ469ΗΜΕ-61Π (για το διαμέρισμα Β-1 επί της οδού
Περγάμου 12 στη Νέα Σμύρνη), με αριθμό Π2/715/3.10.2019
και Α.Δ.Α. 6Φ1Ψ469ΗΜΕ – 610 (για το ημιυπόγειο κατάστημα επί
της οδού Φερών 9 στην Αθήνα) και γ) την με αριθμό Π5/716/2310-2019 και ΑΔΑ 6ΥΞ4469ΗΜΕ-ΘΣΘ (για το διαμέρισμα Δ-2 επί
της οδού Περγάμου 12 στη Νέα Σμύρνη) αποφάσεις του ΔΣ του
Κ.Ε.Α.Τ. με τις οποίες εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση των
προαναφερόμενων υπηρεσιών.
ΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών
προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες
φυσικών ή και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν
έγγραφες
προμήθεια

σφραγισμένες
και

ηλεκτρολογικού

οικονομικές

τοποθέτηση
υλικού

και

προσφορές

ηλεκτρικών
την

αναβάθμιση

για:

πινάκων

την
και

υφισταμένων

καλωδίων παροχής σε τρία ακίνητα του ΚΕΑΤ, προϋπολογισμού
3.260,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία
της απ’ ευθείας ανάθεσης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ α) 0412.00 αριθ. Απόφασης
Δέσμευσης 313/18.12.2019 β) 0412.00 αρ. Απόφασης Δέσμευσης
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770/2.12.2019

και

γ)0863.00

αρ.

Απόφασης

Δέσμευσης

314/18.12.2019 του προϋπολογισμού του Κ.Ε.Α.Τ., οικονομικού
έτους 2019.
- Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή
προσφοράς σε ευρώ.
- Προσφορές

οι

οποίες

υπερβαίνουν

το

συνολικό

προϋπολογισμό των 3.260,00 € με ΦΠΑ, θα κρίνονται ως
απαράδεκτες.
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά:
•

Την προμήθεια και αντικατάσταση τριών χωνευτών μονοφασικών
ηλεκτρικών πινάκων εκ των οποίων οι δύο αφορούν τα διαμερίσματα
Β-1 και Δ-2 της πολυκατοικίας επί της οδού Περγάμου 12 στη Νέα
Σμύρνη και ο τρίτος αφορά ημιυπόγειο κατάστημα ιδιοκτησίας ΚΕΑΤ
επί της οδού Φερών 9 στην Αθήνα.

•

Την προμήθεια και αντικατάσταση του καλωδίου γενικής παροχής
από το ρολόι της ΔΕΗ μέχρι τον πίνακα στο διαμέρισμα Β-1 της οδού
Περγάμου 12 στη Νέα Σμύρνη με σκοπό την αναβάθμιση της ισχύος
του ρεύματος από 8 σε 12 KWA και την αντικατάσταση του καλωδίου
γενικής παροχής από 2Χ10 mm2 σε 3 Χ 10 mm2 στο κατάστημα της
οδού Φερών 9 στην Αθήνα.

•

Την τοποθέτηση γείωσης στις περιπτώσεις του διαμερίσματος Β-1
στην οδό Περγάμου 12 και του καταστήματος στην οδό Φερών 9.

•

Την προμήθεια και αντικατάσταση 5 διακοπτών και 4 ρευματοληπτών
στο κατάστημα της οδού Φερών 9, Αθήνα

•

Την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνει:
Α. την προμήθεια και τοποθέτηση μονοφασικού χωνευτού ηλεκτρικού
πίνακα άριστης ποιότητας στο διαμέρισμα Β-1 επί της οδού Περγάμου
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12, Νέα Σμύρνη, που θα περιλαμβάνει: γενικό διακόπτη 1Χ63 Amper
ασφάλεια 1X50 Amper, ρελέ διαρροής 2Χ63Α ευαισθησίας 30 mA
έκαστο, 3 τεμάχια ενδεικτικών led, και 8 τεμάχια ασφαλειών εκ των
οποίων οι δύο αφορούν τον θερμοσίφωνα και την κουζίνα αντίστοιχα.
Β. την προμήθεια και τοποθέτηση μονοφασικού χωνευτού ηλεκτρικού
πίνακα άριστης ποιότητας στο διαμέρισμα Δ-2 επί της οδού Περγάμου
12, Νέα Σμύρνη, που θα περιλαμβάνει : γενικό διακόπτη 1Χ40Α

,

γενική ασφάλεια 1Χ32Α, ρελέ διαρροής 2Χ40Α ευαισθησίας 30mA, 3
τεμάχια ενδεικτικών led, και 6 τεμάχια ασφαλειών φωτισμού και
ρεύματος εκ των οποίων οι δύο

αφορούν τον θερμοσίφωνα και την

κουζίνα αντίστοιχα.
Γ. την προμήθεια και τοποθέτηση μονοφασικού χωνευτού ηλεκτρικού
πίνακα άριστης ποιότητας στο κατάστημα επί της οδού Φερών 9, Αθήνα
που θα περιλαμβάνει:
1Χ32Α,

ρελέ

γενικό διακόπτη 1Χ40Α

διαρροής

2Χ40Α

ευαισθησίας

, γενική ασφάλεια
30mA,

3

τεμάχια

ενδεικτικών led, και 8 τεμάχια ασφαλειών φωτισμού.
Δ. την αύξηση της ισχύος του παρεχόμενου ρεύματος στο διαμέρισμα Β1 επί της οδού Περγάμου 12 στη Νέα Σμύρνη από 8 σε 12 KWA με την
αντικατάσταση του υφιστάμενου καλωδίου γενικής παροχής ρεύματος
Ν.Υ.Υ. διατομής 3 Χ 10 mm2 από νέο διατομής 3 Χ 16 mm2 και σε
μήκος 20,00 m από τον μετρητή της ΔΕΗ μέχρι τον ηλεκτρικό πίνακα
του διαμερίσματος.
Ε. την προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου ΝΥΥ 1Χ 16 mm2
συνδεδεμένου με επιχαλκωμένο χαλύβδινο ηλεκτρόδιο για τη γείωση της
εγκατάστασης

στο διαμέρισμα Β -1 επί της οδού Περγάμου 12, Νέα

Σμύρνη.
ΣΤ. την αντικατάσταση του καλωδίου γενικής παροχής ρεύματος
διατομής 2Χ10 mm2 με νέο διαστάσεων 3Χ10 mm2 μήκους 3,00 m από
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τον μετρητή της ΔΕΗ ως τον ηλεκτρικό πίνακα του καταστήματος της
οδού Φερών 9, Αθήνα.
Ζ.

την

προμήθεια

και

τοποθέτηση

καλωδίου

ΝΥΥ

1Χ16

mm2

συνδεδεμένου με επιχαλκωμένο χαλύβδινο ηλεκτρόδιο για τη γείωση της
εγκατάστασης στο κατάστημα επί της οδού Φερών 9, Αθήνα.
Η. Την προμήθεια και τοποθέτηση 5 ηλεκτρικών διακοπτών και 4
ρευματοδοτών στο κατάστημα της οδού Φερών 9,

Αθήνα, με νέους

άριστης ποιότητας.

Θ. Την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
για το διαμέρισμα Β-1 επί της οδού Περγάμου 12, Νέα Σμύρνη, που θα
περιλαμβάνει:
-Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
-Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
-Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ
D 384 ή ΚΕΗΕ.
-Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της
εγκατάστασης.
-Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών,
φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ.
-Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και
τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν.
-

Ανάλυση της εγκατάστασης.

-

Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου και του
σωματείου στο οποίο ανήκει.

Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Οι κρατήσεις που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης είναι: α) η
παρακράτηση προκαταβλητέου φόρου εισοδήματος 8% και β) κράτηση
υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου και επ’
αυτού του ποσού κράτηση Χαρτοσήμου πλέον ΟΓΑ 3,6%, καθώς και
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όποια άλλη κράτηση ήθελεν επιβληθεί ή προκύψει μέχρι τη στιγμή της
εξόφλησης του οικείου εντάλματος.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν έγγραφη προσφορά
σε κλειστό φάκελο μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
π.μ.

Οι

προσφορές

μπορούν

να

κατατίθενται

ιδιοχείρως

ή

να

αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Κέντρον
Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών, Κεντρική Υπηρεσία, Τμήμα
Προσωπικού – Οικονομικού, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα 176 75, 1ος
όροφος) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν σε μέρα και ώρα που θα ορίσει η
υπηρεσία από τριμελή επιτροπή αρμόδια για την αξιολόγηση των
προσφορών.
Το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την ημερομηνία
πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΤ, που φέρει ο φάκελος
της προσφοράς.
Προσφορές

οι

οποίες

θα

κατατεθούν

μετά

το

πέρας

της

καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
2.

Επάνω

στο

φάκελο

κάθε

προσφοράς

πρέπει

να

αναγράφονται ευκρινώς:
α) «Προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών
πινάκων και ηλεκτρολογικού υλικού και την αναβάθμιση υφισταμένων
καλωδίων παροχής σε τρία ακίνητα του ΚΕΑΤ».
β) Τα στοιχεία του αποστολέα.
3. Μέσα στον φάκελλο προσφοράς εσωκλείονται:
α) Η οικονομική προσφορά συνταγμένη σύμφωνα με το
υπόδειγμα

του

Παραρτήματος

Α.

Το

έντυπο

του

παραρτήματος συμπληρώνεται πλήρως. Οι τιμές αναγράφονται σε
Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο.
β) Τα κάτωθι δικαιολογητικά:
•

Άδεια σε ισχύ ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 1ης ή 2ης βαθμίδας
τουλάχιστον.
7

•

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν ότι:

Έλαβαν

γνώση

των

όρων

της

παρούσας

πρόσκλησης

και

τους

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα με την ανωτέρω
Υπεύθυνη

Δήλωση

θα

ζητηθεί

προσκόμιση

των

αντίστοιχων

δικαιολογητικών μόνον από τον μειοδότη και πριν την έκδοση Απόφασης
Ανάθεσης, ήτοι: Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, Υπεύθυνη
Δήλωση ότι «Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού της
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 , όπως ισχύει».
Η παρούσα πρόσκληση θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον
διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.keat.gr, καθώς και στο
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΤ (Ελ. Βενιζέλου 210 και
Σπάρτης, Καλλιθέα), τμήμα προσωπικού – οικονομικού, 1ος όροφος,
τηλέφωνο 210 9531841 (Ελένη Μηλιαρονικολάκη).

Η συντάξασα

Ελένη Μηλιαρονικολάκη
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