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ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
 

Ταχ. Δ/νση :  Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα 
Ιστοσελίδα       :  www.iep.edu.gr 
Πληροφορίες  :  Κωνσταντίνα Σαββοπούλου 
Τηλέφωνο :  213 1335355 
Φαξ                 :  213 1335102 
e-mail                 :  ksavvopoulou@iep.edu.gr  

 

 

 

 

Αθήνα  10.10.2018 

Αρ. Πρωτ.:11546 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου της συντήρησης των κλιματιστικών 

μηχανημάτων στο κτίριο της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.  

 

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχοντας υπόψη:  

1. Το ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Την υπ’ αρ. 185705/Γ1/18.11.2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Παύση του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέου» (ΦΕΚ 

843/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20.11.2015), 

3. Την υπ’ αρ. 226403/Γ1/21.12.2017 (ΦΕΚ 13/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./16.01.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων: Τροποποίηση της αρ. 192182/Γ1/26.11.2015 Υ.Α. με θέμα «Παύση της 

θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ορισμός 

νέων» (ΦΕΚ 872/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ /30.11.2015)» 

4. Την υπ’ αρ. 5993/22.07.2016 (ΑΔΑ: 68ΔΞΟΞΛΔ-ΨΨ4, 29/21.07.2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π) με θέμα: 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.». 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 11457/08.10.2018 (ΑΔΑ: ΩΕ3ΑΟΞΛΔ-ΥΗΚ) απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης 

πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος για το έργο της συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων στο 

κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ με κριτήριο την πιο οικονομική προσφορά βάσει τιμής.  

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6212/21.06.2018 (ΑΔΑ: 9ΕΝΜΟΞΛΔ-ΓΕ1) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τη 

δέσμευση πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του Τακτικού Προϋπολογισμού. 
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Σας προσκαλεί 

 
να υποβάλετε προσφορά για την ανάληψη του έργου με αντικείμενο τη συντήρηση των κλιματιστικών 

μηχανημάτων στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ επί της λεωφόρου Μεσογείων 396 στην Αγία Παρασκευή. 

Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η συντήρηση των κάτωθι κλιματιστικών μηχανημάτων 

περιλαμβανομένης της πλήρωσης τους με τα κατάλληλα ψυκτικά υγρά για την ομαλή λειτουργία τους:  

• Στο ισόγειο στο χώρο του αναγνωστηρίου: 2 επίτοιχα split YORK, 1 οροφής YORK 

• Στο πατάρι: 2 επίτοιχα split YORK, 1 οροφής YORK 

 

Λόγω της παλαιότητας των μηχανημάτων και της δυσκολίας ακριβούς προσδιορισμού των απαραίτητων 

εργασιών για την συντήρησή τους, δίνεται η δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να υποβάλλει προσφορά, 

να μπορεί να επισκεφτεί τον χώρο της Βιβλιοθήκης για να εκτιμήσει ο ίδιος την κατάσταση των 

μηχανημάτων, κατόπιν συνεννόησης στο τηλέφωνο 2131335203. 

 

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο του Αναδόχου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (03) εβδομάδων από την ημερομηνία 

ανάθεσης του έργου και κοινοποίησης της στον Ανάδοχο.  

Το έργο του Αναδόχου θα εκτελεστεί στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ επί της λεωφόρου Μεσογείων 396 

στην Αγία Παρασκευή. 

 

2. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το σύνολο της εν λόγω δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε 

λεπτών (806,45€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι χίλια ευρώ (1.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Στο ανωτέρω 

ποσό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 

την εκτέλεση του έργου.  

Η αποπληρωμή του έργου θα γίνει με την έγκαιρη και με την προσήκουσα ολοκλήρωση του αντικειμένου 

της ανάθεσης, κατόπιν βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας  και Τεχνικής 

Υποστήριξης του Ι.Ε.Π ως προς την καλή εκτέλεση του έργου, βάσει του πρακτικού παραλαβής της αρμόδια 

επιτροπής και της έγκρισης του Πρακτικού από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωμένο τον πίνακα του παραρτήματος με την 

υπογραφή και τη σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου του. Η προσφορά του υποψηφίου δύναται να 

αποσταλεί έως Δευτέρα, 22.10.2018 και ώρα 14:00  

ΑΔΑ: Ω6Ζ9ΟΞΛΔ-ΩΦΗ



                               3 

 Είτε ηλεκτρονικά στο e-mail info@iep.edu.gr  

 Είτε σε φάκελο με την ένδειξη «Υποβολή προσφοράς –Σύστημα κλιματισμού Βιβλιοθήκης» στη 

γραμματεία πρωτοκόλλου του ΙΕΠ (7ος όροφος). 

Εκπρόθεσμες ή εναλλακτικές προσφορές ή ελλιπής προσφορά δε θα ληφθούν υπόψη. Το έργο θα ανατεθεί 

στον υποψήφιο ανάδοχο με την πιο οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΠΑΚΑΣ 
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Παράρτημα 

Πίνακας  Προσφοράς 

 
Στοιχεία υποψηφίου 

Επωνυμία:..........................................................................   

Διεύθυνση: ........................................................................  

ΑΦΜ/ΔΟΥ:  ........................................................................  

Τηλέφωνο/fax/e-mail: .......................................................  

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  .................................................  

Αντικείμενο Κόστος  
χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
24% (€) 

Συνολικό κόστος 
με ΦΠΑ (€) 

Συντήρηση των κλιματιστικών 

μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης 

της πλήρωσης με ψυκτικό υγρό.  

   

Σύνολο    

 
 
Ο κατωτέρω υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι  στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου.  

 
 

---------------------- 
(τόπος, ημερομηνία) 

 
 

----------------- 
(υπογραφή, σφραγίδα) 
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