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Θεσσαλονίκη,16/12/2015 
 

Aρ. Πρωτ.:5679 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ   

 

Το ΚΕΠΑ , στο πλαίσιο του έργου «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της 
διασυνοριακής περιοχής – Invest in people of the cross-border area» με ακρωνύμιο 
“MicroStars”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από 
Εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την αριθμ. 4717/05-09-2008 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»., 
 

2. Την αριθμ. πρωτ. 301314/MA 4163 έγγραφη ειδοποίηση της Κοινής Τεχνικής 
Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» για την έγκριση του 
έργου «Invest in people of the cross-border area» με ακρωνύμιο «MicroStars». 
 

3. Την από 30/10/2014 Σύμβαση Χρηματοδότησης (subsidy contract) του έργου 
“MicroStars” και τα παραρτήματα αυτής,  
 

4. Την αριθ. 130/10.12.2015 απόφαση της Δ.Ε. του ΚΕΠΑ με την οποία 
εγκρίθηκε η παρούσα ανακοίνωση, 

προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών ανακαίνισης των 2 κέντρων παροχής 
επιχειρηματικής ανάπτυξης τα οποία βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς. Η 



 

 

προϋπολογισθείσα αξία  των εργασιών που απαιτούνται ανέρχεται στο ποσό των τριών 

χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ ( 3.400 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες ανακαίνισης: 

Για το Κιλκίς: 

 Προμήθεια υλικών και τοποθέτηση γυψοσανίδας εσωτερικής τοιχοποιίας Α 
KNAUF-HRAK 12.5 mm με μόνωση πετροβάμβακα FIBRRANgeo. 52 
τετραγωνικά μέτρα (2 ψευδοροφή και 50 τοιχοποιία).  

 Καθαίρεση και απομάκρυνση παλαιών γυψοσανίδων 52 τετραγωνικών 
μέτρων. 

 Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση (αγορά και τοποθέτηση μπρίζες και 
διακόπτες, τοποθέτηση φωτιστικών και γραμμών UTP, εγκατάσταση 
κλιματιστικού) σύμφωνα με την συνημμένη κάτοψη.  

 Βαφές  γυψοσανίδας οροφής και τοίχου (στοκάρισμα – 3 χέρια βαφής με 
πλαστικό χρώμα Α ποιότητας) (εργασία και υλικά) σύμφωνα με την 
συνημμένη κάτοψη. 

Για την Θεσσαλονίκη: 

 Προμήθεια υλικών και τοποθέτηση γυψοσανίδας εσωτερικής τοιχοποιίας Α 
KNAUF-HRAK 12.5 mm με μόνωση πετροβάμβακα FIBRRANgeo. 30 
τετραγωνικά μέτρα (15 ψευδοροφή και 15 τοιχοποιία).  

 Καθαίρεση και απομάκρυνση παλαιών γυψοσανίδων 22 τετραγωνικών 
μέτρων. 

 Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση (αγορά και τοποθέτηση μπρίζες και 
διακόπτες, τοποθέτηση φωτιστικών και γραμμών UTP, εγκατάσταση 
κλιματιστικού) σύμφωνα με την συνημμένη κάτοψη. 

 Βαφές  γυψοσανίδας οροφής και τοίχου (στοκάρισμα – 3 χέρια βαφής με 
πλαστικό χρώμα Α ποιότητας) (εργασία και υλικά) σύμφωνα με την 
συνημμένη κάτοψη. 

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν εταιρίες, φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, ή συμπράξεις αυτών. 

 

Γ. Τόπος και ημερομηνία υποβολής προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους μέχρι την 

Τετάρτη 23/12/2015 και ώρα 10.00 στην έδρα του Κέντρου Επιχειρηματικής και 



 

 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής, 6ο χλμ Χαριλάου-

Θέρμης, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη.  Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν το 

σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας δεν 

γίνονται αποδεκτές. 

 

Δ. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία πρέπει να υποβάλλουν σφραγισµένο φάκελο 

προσφοράς , στο εξωτερικό του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. β. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής 

(ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ). γ. Το θέµα της Πρόσκλησης: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ   

δ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης (Aρ. Πρωτ.5679 / 16.12.2015) ε. Τα 

στοιχεία του προσφέροντος αποστολέα. 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος µε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος, θα περιέχει 

δύο επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, ως εξής:  

1. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς  

2. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 

 

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή 

αποκλεισμού μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, ξεχωριστά από τους 

φακέλους Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνησίου 

υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου τους, στην οποία:  

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:   

1. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή 

επαγγελματική ένωση και κατέχουν όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και 

λειτουργίας, τις οποίες μπορούν να θέσουν στη διάθεση της αναθέτουσας 

αρχής, μόλις τους ζητηθεί.  



 

 

2. Δεν έχουν καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 

απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  

3. Δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 

 αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί 

εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικός συμβιβασμός.  

4. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική τους 

διαγωγή βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και δεν έχουν διαπράξει 

επαγγελματικό παράπτωμα.  

5. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.  
 
και ότι η υποβαλλόμενη προσφορά:  

1. Συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο 

προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή.  

 
Σε περίπτωση συμπράξεων, οι συμπράττοντες θα πρέπει να περιλαμβάνουν στο 

φάκελο προσφοράς υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 του κάθε 

συμπράττοντος μέλους ότι αποδέχονται τη σύμπραξη για τη συμμετοχή τους 

στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του εν λόγω έργου και να αναφέρουν την 

υπηρεσία ή την προμήθεια που προτίθενται να προσφέρουν. Όλα τα μέλη των 

συμπραττόντων σχημάτων είναι υπεύθυνα εις το ακέραιων της προσφοράς τους.    

 
ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου με την ένδειξη 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε δυο αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων θα 

αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», η τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου στην 

οποία θα εκτίθενται τεκμηριωμένα οι εργασίες ανακαίνισης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς φέρει και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   



 

 

  

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε δυο αντίγραφα, στο ένα εκ των 

οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», η οικονομική προσφορά του 

διαγωνιζόμενου, στην οποία θα παρατίθεται η συνολική προτεινόμενη τιμή σε ευρώ 

ολογράφως και αριθμητικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς επίσης 

αναλυτικά η αξία εκάστου είδους ή εργασίας σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς 

φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   

Οι τιμές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσμευτικές για τον 

ανάδοχο. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για 90 ήμερες 

από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί 

να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Αύξηση των τιμών από 

τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του  Προμηθευτή δεν γίνονται 

αποδεκτές. Στο συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνονται και 

όλα τα τυχόν έξοδα που θα χρειαστεί να αναλάβει ο ανάδοχος.   

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 

Ε. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξης αναδόχου. 

Κριτήριο για την ανάθεση  των εργασιών ανακαίνισης είναι η οικονομικότερη 

προσφορά. Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για μέρος των προς 

ανάθεση υπηρεσιών και θα ισχύουν για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη 

της ημέρας κατάθεσης αυτών. Μειοδότης θα αναδειχτεί ο προσφέρων την 

χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

 

 

ΣΤ. Χρόνος εκτέλεσης εργασιών  



 

 

Το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί με ευθύνη του 

αναδόχου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού 

συμφωνητικού. 

 

Ζ. Τρόπος διενέργειας –κατακύρωσης του αποτελέσματος   

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια την Τετάρτη 23/12/2015 και ώρα 16.00 

στην έδρα του ΚΕΠΑ,  Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής, 6ο χλμ Χαριλάου-

Θέρμης, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού όπως 

αυτή ορίστηκε. 

 

 

 
 
Για το ΚΕΠΑ 
 
 
 
 
Ευθυμιάδης Νικόλαος 
 
Πρόεδρος  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

    

   

 

    

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

  

Φ.Π.Α. 23%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ο/Η Αιτών/ούσα 
(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


