ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ
Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα
Αζήλα, 29.11.2011
Αξ. πξση.: 1900

Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε
Σει. : 210-33 12 406
ΠΡΟΚΛΗΗ
ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
(ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ)

ΘΔΜΑ: «Πξόρεηξνο κεηνδνηηθόο δηαγωληζκόο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ : Παξνρή
Τπεξεζηώλ Μεηαθνξάο Δμνπιηζκνύ θαη Αξρείνπ»
Σν Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.) έρνληαο ππ’ φςηλ ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο
ηζρχνπλ:
1. Σνπ Ν. 2286/1995, «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ».
2. Σνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
3. Σελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη
εξγαζηψλ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε).
4. Σνπ Π.Γ. 60/2007, "Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ,
πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο
θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο
Ννεκβξίνπ 2005.
5. Σνπ Π.Γ. 118/2007, «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ».
6. Σνπ Ν. 2741/1999, άξζξν 8, «Κξαηηθέο πξνκήζεηεο».
7. Σνπ Ν. 3886/2010, "Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ".
8. Σνπ Ν.3310/2005, "Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3414/2005.
9. Σνπ Ν. 3833/2010 (Άξζξν 12 Αλαπξνζαξκνγή Φ.Π.Α.) θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.
10. Σνπ Ν. 3966/2011, «Θεζκηθφ Πιαίζην ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, Ίδξπζε
Ιλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο
Τπνινγηζηψλ θαη εθδφζεσλ ¨ΓΙΟΦΑΝΣΟ¨ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
11. Σελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο αξ.
ζπλεδξίαζεο 146/22-9-2011 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξνθήξπμε ηνπ παξφληνο
δηαγσληζκνχ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ηνπ Κ.Δ.Δ. ελφςεη ηεο
θαηάξγεζεο θαη ζπγρψλεπζεο ηνπ Κ.Δ.Δ. θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3966/2011 θαη ηελ
αλάγθε κεηεγθαηάζηαζήο ηνπο.
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12. Γεληθφηεξα, θάζε λνκνζεηηθή ή θαλνληζηηθή δηάηαμε ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, πνπ
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη
ξεηά παξαπάλσ
θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθνξάο, όπωο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα
πξόζθιεζε, εμνπιηζκνύ θαη αξρείνπ ωο εμήο :
Ο εμνπιηζκόο θαη ηα αξρεία ηνπ Κ.Δ.Δ. από ηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Πιάθα-Αζήλα
επί ηωλ νδώλ: 1. Αγ. Αλδξένπ αξ.2 (α, β, θαη γ όξνθνη, ζπλνιηθά 390 η.κ.), 2. Αγ. Φηινζέεο
αξ. 17 (α όξνθνο, 245 η.κ.) 3. Απόιιωλνο αξ. 35 (α όξνθνο θαη 2 ππόγεηεο απνζήθεο,
ζπλνιηθά 121 η.κ.) ζην θηίξην πνπ πξόθεηηαη λα ζηεγαζηνύλ νη ππεξεζίεο ηνπ λένπ θνξέα
«Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο» (ΙΔΠ), ελδεηθηηθά επί ηεο νδνύ Σζόρα αξ. 36,
Αζήλα ή νπνπδήπνηε αιινύ νξηζηεί εληόο Αηηηθήο, θαη κέξνο απηώλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο
εληόο Αηηηθήο ή θαη ζε ρώξνπο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ επνπηεύνληνο Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ εληόο Αηηηθήο, εθόζνλ απαηηεζεί.
Ωο εμνπιηζκφο γηα ηελ παξνχζα πξφζθιεζε λνείηαη ν πιήξεο εμνπιηζκφο επίπισζεο γξαθείσλ,
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, θσηηζηηθά, θιηκαηηζηηθά, ν πιήξεο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο
(ελδεηθηηθά: ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, νζφλεο, εθηππσηέο, θαμ, servers, scanners) θαζψο θαη
θάζε άιιν είδνο ππφ κεηαθνξά πνπ βξίζθεηαη ζηα θηίξηα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Ωο αξρεία
λννχληαη ηα αξρεία ηνπ ΚΔΔ πνπ βξίζθνληαη είηε ήδε ηνπνζεηεκέλα ζε θνχηεο θαζψο θαη άιια
ζε θιαζέξ, θαθέινπο, έγγξαθα, πνπ πξέπεη επίζεο λα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζπζθεπαζηνχλ απφ ηνλ
κεηαθνξέα, θαζ΄ππφδεημε ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ ΚΔΔ. Δπίζεο ζηα αξρεία
ζπκπεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά βηβιία, γξαθηθή χιε, είδε γξαθείνπ,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είθνζη πέληε ρηιηάδωλ επξώ (25.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., ζαο γλσξίδεη φηη:
1. Γηελεξγεί πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ
αλάζεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο "Πεξί Πξνκεζεηψλ"
θαη "Πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ" θαζψο θαη ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο θαη ηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.
2. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ
Πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Τπνβνιήο
Πξνζθνξάο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή, 9ε Γεθεκβξίνπ 2011, ώξα 14:00,
ζηελ έδξα ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο [Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα
(Γξακκαηεία - 1νο όξνθνο)]. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.
3. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ή παξαιακβάλνληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη
ψξα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, δελ αμηνινγνχληαη, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη
επηζηξέθνληαη. ε πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο
απηέο επηζηξέθνληαη.
4. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνχ πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην Κ.Δ.Δ.
5. Γελ επηηξέπνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο.
6. Οη ππνβαιιφκελεο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο
ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο ηνπο γηα ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ή/θαη γηα φζν δηάζηεκα πνπ
παξαηαζεί δχλαηαη λα παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο ηεο Παξνχζαο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν
ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
7. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
 Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα ηεο εκεδαπήο, Κξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ.


Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή Πξνζθνξά.
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 πλεηαηξηζκνί.
Οη Δλψζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή
κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα Έλσζε ή Κνηλνπξαμία
ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε
νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.
9.

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, ζρεηηθέο κε ην Γηαγσληζκφ,
παξέρνληαη, εθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ επίζεο λα επηζθεθζνχλ ηα θηίξηα πνπ
ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηνπ ΚΔΔ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο γηα απηνςία ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ππφ κεηαθνξά θηλεηψλ πξαγκάησλ. β Αληίηππα ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο θαζψο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ νη
ππνςήθηνη, λα δεηνχλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ
Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα
επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.

10.

Η παξνχζα πξφζθιεζε θαζψο θαη ηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα απηήο δεκνζηεχνληαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Δ.Δ. (www.kee.gr).

11.

Η ζρεηηθή δαπάλε, αλεξρφκελε κέρξη χςνπο είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξψ (25.000,00 €)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., ζα είλαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κ.Δ.Δ.

12.

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, ηελ θαηάζεζή ηνπο θαη άιιεο
δηαδηθαζηηθέο δηεπθξηλίζεηο: θα. Έθε Καβαιιάξε, ηει.: 210 33 12 406, (θαηά ηηο ψξεο
10:00 κε 14:00).

Ο Πξόεδξνο ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο

Καθηγητής Δημήτριος Ματθαίοσ

πλεκκέλα:
1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ
3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ
ΔΚΣΔΛΔΗ

ΚΑΛΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ
παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Οη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ σο
εμήο :
Ο εμνπιηζκόο θαη ηα αξρεία ηνπ Κ.Δ.Δ. από ηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Πιάθα Αζήλα επί ηωλ νδώλ: 1. Αγ. Αλδξένπ αξ.2 (α, β, θαη γ όξνθνη, ζπλνιηθά 390 η.κ.), 2. Αγ.
Φηινζέεο αξ. 17 (α όξνθνο, 245 η.κ.) 3. Απόιιωλνο αξ. 35 (α όξνθνο θαη 2 ππόγεηεο
απνζήθεο, ζπλνιηθά 121 η.κ.) ζην θηίξην πνπ πξόθεηηαη λα ζηεγαζηνύλ νη ππεξεζίεο ηνπ
λένπ θνξέα «Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο» (ΙΔΠ), ελδεηθηηθά επί ηεο νδνύ
Σζόρα αξ. 36, Αζήλα ή νπνπδήπνηε αιινύ νξηζηεί εληόο Αηηηθήο, θαη κέξνο απηώλ ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο εληόο Αηηηθήο ή θαη ζε ρώξνπο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ
επνπηεύνληνο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ εληόο
Αηηηθήο, εθόζνλ απαηηεζεί.
Ωο εμνπιηζκφο γηα ηελ παξνχζα πξφζθιεζε λνείηαη ν πιήξεο εμνπιηζκφο επίπισζεο γξαθείσλ,
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, θσηηζηηθά, θιηκαηηζηηθά, ν πιήξεο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο
(ελδεηθηηθά: ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, νζφλεο, εθηππσηέο, θαμ, servers, scanners) θαζψο θαη
θάζε άιιν είδνο ππφ κεηαθνξά πνπ βξίζθεηαη ζηα θηίξηα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Ωο αξρεία
λννχληαη ηα αξρεία ηνπ ΚΔΔ πνπ βξίζθνληαη είηε ήδε ηνπνζεηεκέλα ζε θνχηεο θαζψο θαη άιια
ζε θιαζέξ, θαθέινπο, έγγξαθα πνπ πξέπεη επίζεο λα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζπζθεπαζηνχλ απφ ηνλ
κεηαθνξέα, θαζ΄ππφδεημε ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ ΚΔΔ. Δπίζεο ζηα αξρεία
ζπκπεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά βηβιία, γξαθηθή χιε, είδε γξαθείνπ.
Οη απαηηήζεηο - ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β’ απνηεινχλ
αλαπφζπαζην ηκήκα θαη εληαίν θείκελν ηεο πξφζθιεζεο απηήο.
Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη ην Κ.Δ.Δ. δηαηεξεί κνλνκεξέο δηθαίσκα λα νξηζηηθνπνηήζεη ηελ ηειηθή
πνζφηεηα ησλ κεηαθεξφκελσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα κε
πηζαλφηεηα κεηαβνιήο απηήο 10% πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, ηνπο πξννξηζκνχο παξάδνζεο
θαζψο θαη ηνλ ρξφλν ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ αξρείσλ είηε πέληε (5) κέξεο πξηλ
ηελ κεηαθνξά είηε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο κεηεγθαηάζηαζήο ηνπ.
Ρεηψο νξίδεηαη φηη ην ζχλνιν ηεο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ αξρείσλ
θαζψο θαη απνζχλδεζεο, απνζπλαξκνιφγεζεο, επαλαζπλαξκνιφγεζεο θαη επαλαζχλδεζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα
(10) εξγάζηκεο εκέξεο. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί
ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ πνπ ζα ππνδείμεη ην ΚΔΔ γηα ην ζθνπφ
απηφ. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ζηνλ
αλάδνρν ε εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη νπνηεδήπνηε κέζα ζε δηάζηεκα
έμη (6) κελψλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ ΚΔΔ θαη θαηφπηλ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ΚΔΔ γηα ην ζθνπφ απηφ, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο κεηαθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Σν χςνο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην
Παξάξηεκα Β’ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, αλέξρεηαη ζην πνζφ
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ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξψ (25.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο
Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κ.Δ.Δ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Η πξνζθνξά ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζε δχν αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ην
έλα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξσηφηππν», ζηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν
ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο :





Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα
Ο παξαιήπηεο : ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ (Κ.Δ.Δ.) - ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο αξηζκφο θαη εκεξνκελία πξσηνθφιινπ ηεο πξφζθιεζεο
Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ.

Μέζα ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία.
Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα
ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ηνλ θάθειν απηφ
ηνπνζεηείηαη θάζε ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ απνηειεί ηπρφλ
πιενλέθηεκα ζηελ ηερληθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη είλαη ππνβνεζεηηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο
πξνζθνξάο.
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ».
Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη
ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξέπεη θαηά
ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Η
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά
ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο.
Σν Κ.Δ.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη, νπνηεδήπνηε, είηε εγγξάθσο, είηε κε πξνθνξηθή
ζπλέληεπμε, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία θξίλεη απαξαίηεηε.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο
απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Κ.Δ.Δ, πξηλ ηελ ιήμε
ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Πξνζθνξέο πνπ γίλνληαη γηα κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ έρεη πξνθεξπρζεί ή δελ πιεξνχλ ηνπο
αλσηέξσ φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
ηνηρεία ή ελδείμεηο πνπ θαζηζηνχλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία αφξηζηα, ζπλεπάγνληαη ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΙΜΔ
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΩ, ρσξίο ην
Φ.Π.Α., νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.
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ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, νη ακνηβέο ησλ
ζπλεξγαηψλ ηνπ, νη ακνηβέο ηνπ ηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί
ζην έξγν, ηα αλαιψζηκα θαη ινηπά πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα γεληθά ή εηδηθά γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έμνδά ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη
πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ ή άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ππέξ νηνπδήπνηε
ηξίηνπ ή πξνζηεζέληνο θαη θάζε άιιε δαπάλε ή έμνδν πνπ απαηηείηαη ή επηβαξχλεη ηε
δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ. Δπίζεο νη δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, έκθνξηεο δηαδξνκήο θαζψο θαη νη
δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο θαη ηνπνζέηεζεο, απνζχλδεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο θαζψο θαη
επαλαζπλαξκνιφγεζεο θαη επαλαζχλδεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά ζα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. αλαγξάθεηαη ρσξηζηά σο πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ.
Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν
λφκηζκα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Σν Κ.Δ.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην
ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο εάλ ππάξμεη αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν.
ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΔΓΓΤΗΔΙ - ΤΜΒΑΗ
Ο δηαγσληζκφο γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή.
Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
ηνλ αλάδνρν πνπ ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ απνζηέιιεηαη ζρεηηθή
απφθαζε, κε ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο απηήο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο θαηαθπξσζείζαο πξνζθνξάο
ρσξίο ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ, ε παξαπάλσ εγγχεζε
παξαηείλεηαη γηα αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ’ ηεο
παξνχζαο θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο
ζπκβαιινκέλνπο. Ρεηά επηζεκαίλεηαη φηη ε εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη
νπνηεδήπνηε κέζα ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ
ΚΔΔ θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ΚΔΔ γηα ην ζθνπφ απηφ,
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κεηαθνξάο. Η παξαπάλσ εγγχεζε
παξαηείλεηαη γηα αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα ην ιφγν απηφ.
Δάλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε δελ πξνζέιζεη εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο
λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ην ΚΔΔ δχλαηαη λα
θαηαθπξψζεη ηνλ δηαγσληζκφ θαη λα αλαζέζεη ην έξγν ζηνλ ακέζσο επφκελν επηιεγέληα.
ΑΡΘΡΟ 7
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΚΤΡΧΔΙ
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Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε
ην Κ.Δ.Δ., λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα θαη λα
ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Ο Αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί
ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο θαη γηα θάζε ηπρφλ άιιε
απνδεκίσζε.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο θαη
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ην Κ.Δ.Δ., δηθαηνχηαη
λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.
ε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Κ.Δ.Δ. ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη
ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζην Κ.Δ.Δ. απφ ηελ
παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε.
ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο έρεη ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη ππαλαρσξεί ή δειψλεη
αδπλακία εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ή ην Κ.Δ.Δ. δηαπηζηψλεη ζνβαξή αζπλέπεηα ζηελ εθηέιεζε
ησλ ζπκθσλεζέλησλ ή δελ αληαπνθξίλεηαη ν αλάδνρνο κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην Κ.Δ.Δ. θεξχζζεη ην κεηνδφηε έθπησην, θαηαπίπηεη
ππέξ ηνπ Κ.Δ.Δ. ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θπξψζεηο.
Απαγνξεχεηαη ν αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρζεί απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ λα εθρσξήζεη ή λα
κεηαβηβάζεη ζε ηξίηνπο, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηα εθ ηεο
ζπκβάζεσο απνξξένληα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή θεξχζζεηαη
έθπησηνο.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΛΗΡΧΜΗ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη απφ ην Κ.Δ.Δ., θαηφπηλ ηεο πξνζθφκηζεο ησλ λνκίκσλ
δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο νη αξκφδηεο επηηξνπέο παξαιαβψλ
πηζηνπνηήζνπλ ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηελ ζχληαμε ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ
παξάδνζεο-παξαιαβήο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ην Κ.Δ.Δ. θαη ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
φηη ππάξρεη πιεκκειήο εθηέιεζή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, ην Κ.Δ.Δ. έρεη δηθαίσκα λα
θαηαγγείιεη πιήξσο ηεο ζχκβαζε ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο.
ΑΡΘΡΟ 10
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η χκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί εάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε
ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην εγγξάθσο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο
πξφζθιεζεο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΑΡΘΡΟ 1.
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο εμνπιηζκνχ θαη αξρείσλ σο
εμήο:
Ο εμνπιηζκόο θαη ηα αξρεία ηνπ Κ.Δ.Δ. από ηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Πιάθα - Αζήλα
επί ηωλ νδώλ: 1. Αγ. Αλδξένπ αξ.2 (α, β, θαη γ όξνθνη, ζπλνιηθά 390 η.κ.), 2. Αγ. Φηινζέεο
αξ. 17 (α όξνθνο, 245 η.κ.) 3. Απόιιωλνο αξ. 35 (α όξνθνο θαη 2 ππόγεηεο απνζήθεο, ζπλνιηθά
121 η.κ.) ζην θηίξην πνπ πξόθεηηαη λα ζηεγαζηνύλ νη ππεξεζίεο ηνπ λένπ θνξέα «Ιλζηηηνύηνπ
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο» (ΙΔΠ), ελδεηθηηθά επί ηεο νδνύ Σζόρα αξ. 36, Αζήλα ή
νπνπδήπνηε αιινύ νξηζηεί εληόο Αηηηθήο, θαη κέξνο απηνύ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εληόο
Αηηηθήο ή θαη ζε ρώξνπο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ επνπηεύνληνο Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ εληόο Αηηηθήο, εθόζνλ απαηηεζεί.
Οξίδεηαη ξεηώο όηη ε ωο άλω παξνρή ππεξεζηώλ ζα παξέρεηαη κε πξνζωπηθό θαη κέζα ηνπ
αλαδόρνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεωηηθά ηελ ζπζθεπαζία, θόξηωζε, κεηαθνξά,
εθθόξηωζε θαη ηνπνζέηεζε όιωλ ηωλ ππό κεηαθνξά πξαγκάηωλ ζηνπο ρώξνπο πνπ ζα
νξίζεη ην Κ.Δ.Δ. ζηνλ αλάδνρν ζύκθωλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξνύζα. Ρεηά νξίδεηαη
επίζεο όηη ζηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε
ππνρξέωζε ηνπ αλαδόρνπ λα απνζπλδέζεη, απνζπλαξκνινγήζεη, επαλαζπλαξκνινγήζεη θαη
επαλαζπλδέζεη ηνλ ειεθηξνληθό εμνπιηζκό κε εηδηθά έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν γηα ην ζθνπό
απηό πξνζωπηθό θαζώο θαη ηνλ ειεθηξηθό εμνπιηζκό.
Σν έξγν ζα εθηειείηαη εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο εθηφο θαη αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηνλ
αλάδνρν θαη ην Κ.Δ.Δ.
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ
ππαιιήισλ πνπ ζα ππνδείμεη ην ΚΔΔ γηα ην ζθνπφ απηφ θαζψο θαη λα κεηαθέξεη εκπξφζεζκα φια
ηα είδε ζηνπο ηφπνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο εληνιέο κε ην ελδερφκελν λα κελ
θαιχπηεηαη πάληα νιφθιεξν ην σθέιηκν θνξηίν ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί
θάζε θνξά.
Η εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο κεηαθνξάο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη νινθιεξσζεί πιήξσο θαη
πξνζεθφλησο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο θαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα.
Σν Κ.Δ.Δ. δηαηεξεί ηελ δπλαηφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ.
Ο κεηαθνξέαο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη πιένλ ηνπ έκπεηξνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε
ζρέζε κε ην ππφ εθηέιεζε έξγν θαη φια ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ, φπσο
ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη επέιηθην αλπςσηηθφ κεράλεκα απηνθηλνχκελν θαη ειεθηξνθίλεην θαηά
πξνηίκεζε γηα ηελ θφξησζε ησλ βαξηψλ αληηθεηκέλσλ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚ ΣΔΛΔΗ
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………………………………………
Καηάζηεκα ……………………………………………………………………………
(Γ/λζε : νδφο/ αξηζκφο/ ΣΚ/ θαμ) ………………………………………………………
Ηκεξνκελία Έθδνζεο…………..…
ΔΤΡΩ ……………………...
ΠΡΟ :
ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ (Κ.Δ.Δ.)
ΑΓΙΟΤ ΑΝΓΡΔΟΤ 2, ……. - ΑΘΗΝΑ
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ. ……… ΔΤΡΧ …………….
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη
ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ ……………………………. , (νινγξάθσο) ………………………………
ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο,
Αγ. Αλδξένπ αξ. 2, Αζήλα γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
ππνγξάςεη καδί ζαο γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ
θαη αξρείσλ σο εμήο: Ο εμνπιηζκόο θαη ηα αξρεία ηνπ Κ.Δ.Δ. από ηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη
ζηελ Πιάθα-Αζήλα επί ηωλ νδώλ: 1. Αγ. Αλδξένπ αξ.2 (α, β, θαη γ όξνθνη, ζπλνιηθά 390
η.κ.), 2. Αγ. Φηινζέεο αξ. 17 (α όξνθνο, 245 η.κ.) 3. Απόιιωλνο αξ. 35 (α όξνθνο θαη 2
ππόγεηεο απνζήθεο, ζπλνιηθά 121 η.κ.) ζην θηίξην πνπ πξόθεηηαη λα ζηεγαζηνύλ νη ππεξεζίεο
ηνπ λένπ θνξέα «Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο» (ΙΔΠ), ελδεηθηηθά επί ηεο νδνύ
Σζόρα αξ. 36, Αζήλα ή νπνπδήπνηε αιινύ νξηζηεί εληόο Αηηηθήο, θαη κέξνο απηώλ ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο εληόο Αηηηθήο ή θαη ζε ρώξνπο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ επνπηεύνληνο
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ εληόο Αηηηθήο, εθόζνλ
απαηηεζεί, (αξ. αλάζεζεο …………………………) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Κ.Δ.Δ. θαη ην
νπνίν θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν ΦΠΑ αμίαο ………………………………… ΔΤΡΩ
απηήο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή ζαο νιηθά
ή κεξηθά, ρσξίο θακηά απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή
κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηνπ Κ.Δ.Δ., κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ
ηέινο ραξηνζήκνπ.
Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην
θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ
εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.
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