Ιωάννινα, 25/11/2020

ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διεύθυνση: Bήσσανη, Πωγωνίου, Ελλάδα
email: info@youthcenterofepirus.org
Web site: www.youthcenterofepirus.org

ΠΡΟΣ :

Υποψήφιους Προμηθευτές

Πρόσκληση Προσφοράς
για προμήθεια «Υπηρεσίες διδασκαλίας μουσικής» (CPV: 80590000-6), για τις ανάγκες της Δομής
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άγιος Αθανάσιος, στους Ασπράγγελους του Δήμου Ζαγορίου.
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αντικείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι η ανάδειξη προμηθευτή για την
προμήθεια «Υπηρεσίες διδασκαλίας μουσικής» (CPV: 80590000-6) στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος”» με Κωδικό ΟΠΣ 5050789 από το Εθνικό
Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020¨, συνολικού προϋπολογισμού
ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (2.420,00 €), προ Φ.Π.Α. τα οποία θα διατεθούν από
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ως άνω έργου .
Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως εξής:
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

Μαθήματα
Μουσικής

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2/εβδομάδα
για 2 μήνες
Συνολικό ποσό

ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΑΞΙΑ σε
ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
σε ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
σε ευρώ με
Φ.Π.Α. 24%

2.420,00 €

2.420,00 €

3.000,80

2.420,00 €

3.000,80
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ΑΡΘΡΟ 2ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Δυνατότητα υποβολής – ισχύς – κριτήριο κατακύρωσης – νόμισμα – γλώσσα)
2.1 Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή και για περισσότερα τμήματα
(ανά είδος), όπως αναλύονται στον πίνακα του άρθρου 1 της παρούσας
2.2 Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής για την ποσότητα ανά είδος.
2.3 Προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε μέρος και όχι στο σύνολο των απαιτούμενων
ποσοτήτων ανά διακριτό τμήμα (είδος) δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
2.4 Ισχύς προσφορών : Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προσφέροντα, για
τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2.5 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
2.6 Το νόμισμα που θα χρησιμοποιείται είναι το ευρώ. Τα τιμολόγια των αναδόχων θα είναι σε
ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών τους θα γίνεται στην Ελλάδα σε ευρώ.
2.7 Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
και τη συμμετοχή σε αυτή, καθώς και η σύμβαση ή οι συμβάσεις που θα προκύψουν,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
2.8 Η μη έγκαιρη υποβολή των προσφορών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το
διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)
Η ισχύς της σύμβασης θα ξεκινά από την υπογραφή της και θα λήγει στις 07/04/2021.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή
αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από
την επομένη της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(Άρθρο 86 Ν.4412/2016)
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ποσότητα ανά είδος.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες, παρακαλούνται να υποβάλουν, εντός δέκα (10)
ημερών, τις προσφορές τους στο e-mail: info@youthcenterofepirus.org
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1. Είδος – Ποσότητα-Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός
1.1 «Υπηρεσίες διδασκαλίας μουσικής» (CPV: 80590000-6)
Α/Α ΕΙΔΟΣ
1

Μαθήματα Μουσικής

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2/εβδομάδα
για 2 μήνες

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.420,00 €

2.420,00 €

2.420,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.420,00 €

Φ.Π.Α 24%

580,80 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%
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2. Ποιότητα (Τεχνικές προδιαγραφές)
Ανάλυση των κάτωθι:
1. Δομή Μαθημάτων και Χρονοδιάγραμμα Δραστηριότητας
2. Εβδομαδιαίο Χρονοδιάγραμμα
3. Διάγραμμα Αντικειμένου Μαθημάτων
4. Μουσικός Εξοπλισμός
5. Σκοπός- Παραγόμενη Αξία
6. Εκπαιδευτικό Προσωπικό

1 Χρόνος Παραλαβής
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων «Άγιος Αθανάσιος».
Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή απ' ευθείας στην έδρα της Δομής
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άγιος Αθανάσιος» στους Ασπραγγέλους.
Η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) ημερών ανεξαρτήτως ποσότητας και αξίας.

ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)
Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος”, με Κωδικό ΟΠΣ 5050789 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020».
Φόροι - Κρατήσεις
Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως κάθε φορά ισχύουν, και τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στις
εγκαταστάσεις της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος” θα βαρύνουν τον
προμηθευτή. Ειδικότερα η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
1. Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ. 7 του ν. 4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης για τις συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων
(2.500,00) ευρώ προ ΦΠΑ. Η εν λόγω κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και εισφορά
υπέρ Ο.Γ.Α. 20% επί της αξίας του τέλους χαρτοσήμου.
2. Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής
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σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον
εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016)
Η πληρωμή της αξίας της ποσότητας των προϊόντων, στον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά
την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων προϊόντων από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής και με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο
απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτή είναι :


Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στον Υπεύθυνο Οικονομικών της Δομής), με
μέριμνα του προμηθευτή



Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας



Ποινικό Μητρώο



Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.



Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τον υπεύθυνο που διενεργεί τον
έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης
ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη
τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα
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διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Ο Πρόεδρος της ΑΜΚΕ
Κέντρο Νέων Ηπείρου

Θωμάς Τσίκος Τσερμελής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Υπόδειγμα )
(Ανήκει στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)

Προς:
ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διεύθυνση: Bήσσανη, Πωγωνίου, Ελλάδα
email: info@youthcenterofepirus.org
Web site: www.youthcenterofepirus.org
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προμηθευτη
ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΔΓΗΓ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / EMAIL
ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΛΗΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της Πρόκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

Ο υπογράφων........................................................δηλώνω ότι για τις «Υπηρεσίες διδασκαλίας
μουσικής» (CPV: 80590000-6) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άγιος
Αθανάσιος, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τους
οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική προσφορά, ως εξής:
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«Υπηρεσίες διδασκαλίας μουσικής» (CPV: 80590000-6)
Α/Α ΕΙΔΟΣ
1

Μαθήματα Μουσικής

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2/εβδομάδα
για 2 μήνες
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Φ.Π.Α 24%
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία: ………………

Για τον υποψήφιο Προμηθευτή

Σφραγίδα / Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο Νομίμου
Εκπροσώπου
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