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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 
Θεσσαλονίκη, 31/07/2019 
Α.Π. Π454 
 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός 

Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη Λέοντος Σοφού 26) προσκαλεί 

σε υποβολή έγγραφων προσφορών για τον ελαιοχρωματισμό έξι διαμερισμάτων, στο 

πλαίσιο  του έργου "Accomodation and services to asylum seekers and refugees of 

international protection in Greece " του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης 

για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

__________________________ 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά από προμηθευτές προσφορές για τον ελαιοχρωματισμό έξι 

διαμερισμάτων, στο πλαίσιο  του έργου "Accomodation and services to asylum seekers and 

refugees of international protection in Greece " του προγράμματος ESTIA (στήριξη 

έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται από την Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Με την παρούσα σας καλούμε όπως μας υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω 
υπηρεσία. 

Τόπος Υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας: Η υπηρεσία θα παρασχεθεί σε έξι 

διαμερίσματα στις κάτωθι διευθύνσεις: 

1) Β. Αλεξάνδρου 1, Λαγκαδάς (71,5m2) 

2) Τσακμάνη 24, Λαγκαδάς (65,21m2) 

3) Εθνικής Αντιστάσεως 43, Θεσσαλονίκη (110m2) 

4) Πλαταιών 10, Θεσσαλονίκη (95m2) 

5) Θερμοπυλών 7, Θεσσαλονίκη (80m2) 

6) Παναγίας Δεξιάς 3, Θεσσαλονίκης (30m2) 

 

Διάρκεια υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας: Η διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας 
ορίζεται έως την 10η Σεπτεμβρίου 2019.  
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διακοπής του υλοποιούμενου προγράμματος ή της σχετικής 
χρηματοδότησης, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διακόψει αζήμια για την ίδια τη 
σχετική σύμβαση. 
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Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή για την προμήθεια θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της 
παρεχόμενης υπηρεσίας και  μετά την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου εκ μέρους της 
εταιρίας. 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1) Η υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να γίνει έως την 
Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 και ώρα 17:00 είτε με αποστολή φαξ στον αριθμό 2310552813, είτε 
με κατάθεση στα γραφεία της οργάνωσής στην Εγνατίας 30 στη Θεσσαλονίκη, είτε με 
αποστολή επιστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Αναθέτουσας Οργάνωσης arsisprocurement@gmail.com με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ. 
 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους κατωτέρω 
υπό Δ) πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και υπό Ε) πίνακα οικονομικής προσφοράς του 
προσφέροντος. 
Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και 
την υπογραφή του προσφέροντος (ή του νομίμου κατά περίπτωση εκπροσώπου του νομικού 
προσώπου). 
 
2) Η συμμετοχή στην προκηρυσσόμενη διαδικασία με την παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή, 
επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση. 
 
3) Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
Υποβληθείσες προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η προσφορά του προσφέροντος / αναδόχου θα παραμείνει 
σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
 
4) Ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα ενημερώνεται άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή με 

κάθε μέσο (τηλεφωνικά, μέσω φάξ ή email) ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ ή email 
πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήμερος. 
 
4) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την 
ανάθεση της σύμβασης καθώς και να ακυρώσει τη διαδικασία και να απορρίψει όλες τις 
προσφορές οποτεδήποτε για οιοδήποτε λόγο. 

6) Η αποστολή προσφοράς από τον προσφέροντα έχει την έννοια ότι ο προσφέρων 
αποδέχεται τις αρχές λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής, την πολιτική προμηθειών της και 
τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 
Οργάνωσης (http://arsis.gr/kodikas-deontologias-promithefton-tis-arsis/). 
 
7) Σε περίπτωση που δοθούν ισάξιες προσφορές από τους προσφέροντες, τότε η Αναθέτουσα 
Αρχή θα διεξάγει κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων που θα έχουν προσφέρει την ίδια τιμή, 
ώστε να αναδειχθεί ο Ανάδοχος. 
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8) Η συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής της προσφοράς σημαίνει ότι ο προσφέρων 
αποδέχεται πλήρως τους όρους της, όπως και τους όρους της και τις λεπτομέρειες της 
παρεχόμενης υπηρεσίας. 

9) Για την υποβολή της προσφοράς κρίνεται απαραίτητη  η επιτόπια επίσκεψη των 
διαμερισμάτων. Για να κανονισθεί σχετικό ραντεβού παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 
κυρία  Γιώτα Γεροφωκά  στο 2310508626. 

Γ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων 

διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (3.225,81€) χωρίς ΦΠΑ και σε ποσό 

τεσσάρων  χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 

Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Εργασίες: Σοβάδες, Ελαιοχρωματισμοί ΝΑΙ  

Βαφές εσωτερικού χώρου για όλες τις 
επιφάνειες τοιχοποιίας με κωδικούς του λευκού 
ή του μπεζ χρώματος. 
 

ΝΑΙ  

Θα προηγηθεί τρίψιμο, ξύσιμο και καθαρισμός 

μούχλας (όπου απαιτείται) προκειμένου να 

έχουμε καθαρή και λεία επιφάνεια για την νέα 

στρώση υλικού. 

ΝΑΙ  

Συμπεριλαμβάνονται αστάρι, στοκάρισμα, και 

βάψιμο. 

ΝΑΙ  

Το αστάρι θα πρέπει να είναι πλαστικό, 

ρητινούχο. 

 

ΝΑΙ  

Το χρώμα θα πρέπει να είναι οικολογικό 
απαλλαγμένο από μόλυβδο και τιτάνιο. 

ΝΑΙ  

Όλες οι οροφές μένουν στον λευκό κατόπιν 

υποδείξεως των υπευθύνων. 

ΝΑΙ  

Θα γίνει χάρτωμα όλου του δαπέδου και 

καθαρισμός των χώρων μετά το πέρας των 

εργασιών. 

 

ΝΑΙ  
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Δηλώνω ότι η προσφερόμενη υπηρεσία θα πληροί όλες τις προαναφερόμενες προδιαγραφές 

του παραπάνω πίνακα. 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες 

1. Η ισχύς της προσφοράς αυτής είναι από την ημερομηνία της υποβολής της μέχρι τις 
30/09/2019.  

2. Το ως άνω ποσό καθώς και οι τιμές που αναγράφονται στην προσφορά του Αναδόχου 
δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και 
αιτία, ισχύουν δε και δεσμεύουν την Ανάδοχο μέχρι την εκπλήρωση της παροχής του. 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Αικατερίνη Πούτου                                                                Νικόλαος Γαβαλάς         

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 Ελαιοχρωματισμός έξι (6) διαμερισμάτων    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως 

και αριθμητικώς) : 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ (ολογράφως και 

αριθμητικώς) 

 


