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Αθήνα, 01.04.2021 

Α.Π: 767 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. 

για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ».   

 

Η «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για 

την «Προμήθεια ειδών αλουμινίου για μετατροπή / αντικατάσταση υφιστάμενης 

μεταλλικής κατασκευής» , καλώντας τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις 

σχετικές κλειστές προσφορές τους, σύμφωνα με: 

1) Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «περί Δημοσίου Λογιστικού», όπως ισχύουν σήμερα. 

2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών», όπως ισχύουν σήμερα. 

3) Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 517/01.03.2021 απόφαση ανάληψης δαπάνης για το 

οικονομικό έτος 2021, όπως καταχωρήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ43Κ469ΗΙ8-

ΓΕΖ. 

4) Τις ανάγκες της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε». 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

που κατ’ επάγγελμα εκτελούν το έργο της προμήθειας / εμπορίας / τοποθέτησης ειδών 

αλουμινίου και συναφών κατασκευών, προκειμένου να προσφέρουν επαρκείς και 

ικανές λύσεις, οι οποίες θα καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες της «Ελληνικό Φεστιβάλ 

Α.Ε» ως προς το ζητούμενο δια της παρούσας αντικείμενο.  

Ο Αντισυμβαλλόμενος που θα επιλεγεί, αναλαμβάνει να εκτελέσει προσηκόντως την 

ανατιθέμενη προμήθεια. 

 

Κριτήριο αξιολόγησης: 

H συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή. 

Η «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν 

κλειστές προσφορές για την ανάθεση «Προμήθεια ειδών αλουμινίου για μετατροπή / 

αντικατάσταση υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής». 
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Ως Αντισυμβαλλόμενος προκρίνεται εκείνος ο υποψήφιος / συμμετέχων στην παρούσα 

πρόσκληση, ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή προ ΦΠΑ. Ο 

Αντισυμβαλλόμενος που θα επιλεγεί θα κληθεί εντός 3 (τριών) ημερών πριν την 

ορισθησόμενη ημερομηνία υπογραφής της συμβατικής ανάθεσης να καταθέσει: 

• Φορολογική ενημερότητα. 

• Ασφαλιστική ενημερότητα. 

• Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ ή ΦΕΚ, εφόσον πρόκειται περί νομικού προσώπου, από 

το οποίο να προκύπτει ποιος/ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν αυτό, άλλως κι 

εφόσον πρόκειται περί φυσικού προσώπου / ατομικής επιχείρησης την έναρξη 

δραστηριότητας. 

• Ποινικό/α μητρώο/α ανάλογα με τη νομική μορφή του. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προσκαλούμενης τεχνικής ανάθεσης θα ανέλθει 

μέχρι του συνολικού ποσού των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 €), 

πλέον αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού του έτους 2021. 

- Χρονοδιάγραμμα: 

Η εκτέλεση της προκηρυσσόμενης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από τις 10  

Απριλίου 2021 έως τις 29 Απριλίου 2021, κατ’ ανώτατο χρονικό όριο. 

Τα ζητούμενα προς προμήθεια είδη αλουμινίου, οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές 

της ανατιθέμενης προμήθειας περιγράφονται εκτενώς κατωτέρω (σελίδα 5 της 

παρούσας).  

Κριτήρια επιλογής του Αντισυμβαλλομένου εκ των υποψηφίων / μετεχόντων στην 

παρούσα, των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές, είναι: 

• Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη 

τιμή, 

• Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, διάρκειας τουλάχιστον 30 (τριάντα) ημερών, 

• Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

• Η πληρότητα του συμμετοχικού φακέλου, 

• Η ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προμηθευόμενου υλικού, 

• Η αναφερόμενη στην προσφορά προσαρμογή και συμμόρφωση του υποψηφίου 

Αντισυμβαλλόμενου στο προδιαγραφόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 

συμβατικής προμήθειας,   
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• Η ρητή διαβεβαίωση του συμμετέχοντος στην παρούσα υποψηφίου εντός της 

υποβαλλόμενης προσφοράς του ότι το σύνολο των προμηθευόμενου υλικού 

τελεί ετοιμοπαράδοτο. 

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει συνολική τιμή προσφοράς άνευ Φ.Π.Α ως και 

τον χρόνο ισχύος της.  

Επισημαίνεται ότι στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες 

νόμιμες κρατήσεις. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος επιβαρύνεται με τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί της 

καθαρής αξίας, οι οποίες έχουν ως εξής: 

Α. Με κράτηση ύψους: 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). 

Β. Με κράτηση ύψους: 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ). 

Γ. Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ φυσικών προσώπων 

ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει με την καταβολή του την «Ελληνικό 

Φεστιβάλ Α.Ε». 

Το οικονομικό αντάλλαγμα είναι δεσμευτικό για τον Αντισυμβαλλόμενο καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αναθεώρησης της οικονομικής 

προσφοράς μέχρι και την αποπληρωμή του. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν (ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε 

τρόπο με απόδειξη παραλαβής εντός της οριζόμενης προθεσμίας) την προσφορά τους 

σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο στην εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε», οδός 

Ηπίτου 8, Αθήνα 10557, μέχρι και την 06η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

15:00, υπ’ όψιν κ.Ν.Θεοδωρόπουλου.  

Εκπρόθεσμες προσφορές δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους 

ενδιαφερομένους. 

Τυχόν τεχνικές, ως και λοιπής φύσεως, διευκρινίσεις θα ζητούνται από τους 

υποψήφιους / μετέχοντες και θα παρέχονται αρμοδίως σε αυτούς, είτε εγγράφως με 

αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο email ntheodoropoulos@greekfestival.gr, είτε 

προφορικώς κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης στον αριθμό 2109282923 (αρμόδιος 

υπάλληλος: Νίκος Θεοδωρόπουλος). 

Στοιχεία κλειστού Φακέλου Προσφοράς, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα και ο τίτλος 

http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php/a-e-p-p
mailto:ntheodoropoulos@greekfestival.gr
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ».   

Ο Φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει τους εξής δύο υποφακέλους: 

Σε διακριτό κλειστό υποφάκελο Α: 

• Επιστολή συμμετοχής και Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα 

Δικαιολογητικά συμμετοχής της παρούσας και 

• Νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου, ως αυτά κατωτέρω 

στην παρούσα διαλαμβάνονται και 

Σε διακριτό κλειστό υποφάκελο Β: 

• Οικονομική προσφορά, με υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου προμηθευτή. 

- Χρόνος ισχύος προσφορών: 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους – υποψήφιους για 

τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

- Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 

των οικονομικών φορέων (επωνυμία, τηλ. e-mail, αρμόδιος επικοινωνίας), 

• Να δηλώνεται υπεύθυνα ότι: 

- έλαβαν σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του 

αντικειμένου της ζητούμενης προμήθειας και της παροχής των συνοδευτικών 

της υπηρεσιών, 

- συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

προσφορά τους είναι ακριβή, 

- παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους που τυχόν απορρέει από 

οποιαδήποτε απόφαση της προκηρύσσουσας, ιδίως λόγω αναβολής ή 

ματαίωσης της παρούσας, 

- ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, 

- είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά, καθώς και εγγεγραμμένοι στο 

αρμόδιο επαγγελματικό / βιοτεχνικό Επιμελητήριο, 
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- μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε μία από τις 

καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για 

τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από τη 

συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

Για την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική / αστυνομική Αρχή ή από ΚΕΠ. 

- Νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου (π.χ. ΦΕΚ 

εκπροσώπησης, το «συστατικό» και το «ισχύον» καταστατικό, πιστοποιητικό 

Γ.Ε.ΜΗ). 

Εάν ο ενδιαφερόμενος – υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, θα 

καταθέσει τα στοιχεία ταυτότητας του και από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία, την έναρξη επιτηδεύματός του. 

- Ζητούμενα προς προμήθεια είδη αλουμινίου / συνοδευτικές υπηρεσίες: 

Αποτυπώνεται ακολούθως το είδος των προμηθευόμενων υλικών αλουμινίου: 

1) Δίφυλλο κούφωμα αλουμινίου εισόδου με πόμολο πανικού χρώματος μαύρου με 

διαστάσεις 2,88μ x ύψος 2,64μ με κρύσταλλο 6sunergy -12air-5+5 Triplex.(τεμάχια 1) 

2) Μονόφυλλο κούφωμα αλουμινίου χρώματος μαύρου με διαστάσεις 1,00μ x ύψος 

0,90μ. με κρύσταλλο  6sunergy -12air-4+4 Triplex.(τεμάχια 3) 

3) Μονόφυλλο κούφωμα αλουμινίου χρώματος μαύρου με διαστάσεις 0,47μ x ύψος 

0,47μ. με κρύσταλλο  6sunergy -12air-4+4 Triplex.(τεμάχια 3) 

4) Μονόφυλλο κούφωμα αλουμινίου εισόδου χρώματος μαύρου με διαστάσεις 1,18μ x 

ύψος 1,18μ με κρύσταλλο 6sunergy-12air-4+4 Triplex με κλειδαριά ασφαλείας 

(τεμάχια 1). 

Υποχρεούται ο Αντισυμβαλλόμενος όπως προβεί στην αποξήλωση της υφιστάμενης 

μεταλλικής κατασκευής με άρτιο τεχνικό τρόπο και στην εγκατάσταση / τοποθέτηση 

της προμηθευόμενης κατασκευής.  

Είναι υποχρεωτική η επίσκεψη του υποψηφίου / μετέχοντος » στο χώρο εργασιών στην 

οδό Αλκμήνης 5 στα Κάτω Πετράλωνα στην Αθήνα, κατόπιν πρότερης συνεννόησης 

για τον προγραμματισμό της με τον ανωτέρω αρμόδιο υπάλληλο Νίκο Θεοδωρόπουλο, 

εις τρόπον ώστε να εκτιμηθεί με ακρίβεια το σύνολο της απαιτούμενης προμήθειας και 

της συνοδευτικής της εργασίας. 

Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να γίνεται πλήρης αναφορά των τεχνικών 

χαρακτηριστικών των προμηθευόμενων υλικών.  

- Διαδικασία  παρακολούθησης – παραλαβή 
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Η παρακολούθηση - παραλαβή της ζητούμενης προμήθειας θα αρχίσει αμέσως μετά 

την υπογραφή της προκείμενης σύμβασης. 

- Διαδικασία Πληρωμής 

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει με τακτικά χρηματικά εντάλματα μετά την 

οριστική ποιοτική και ποσοτική τμηματική παραλαβή του αναληφθέντος έργου από 

τον αρμοδίως ορισθησόμενο ως υπεύθυνο παραλαβής προμήθειας υπάλληλο της 

«Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε». 

 

Αθήνα, 01.04.2021 

 

Για την «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Ιωάννης Καπλάνης 
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