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Αθήνα, 15 Μαρτίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΣΤΑΣΗΣ – ΠΟΖΑΣ ΑΠΟ 8 ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕΜΙΣΗ
ΜΗΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 01.04.2022 ΈΩΣ 31.12.2022
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
·
·
·
·
·
·
·

του Ν.4009/2011 Περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύει συμπληρωμένος και τροποποιημένος,
του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
του Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.»,
του Ν. 4412/16 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του,
του Ν.3861/2010 «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις»,
Την με αριθ. 169/8-3-2022 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Π2Ε46Ψ8ΝΖ-ΙΞΧ, ΑΔΑΜ: 22REQ010165345),
την από 20/01/2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδοχο με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επιμελημένης στάσης – πόζας
από 8 εικαστικά μοντέλα για τις διδακτικές ανάγκες του τμήματος Τ.Ε.Τ. της Α.Σ.Κ.Τ. για χρονικό διάστημα 5,5 μηνών εντός
του διαστήματος από 01.04.2022 έως 31.12.2022.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Τα εικαστικά μοντέλα θα πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες της επιμελημένης στάσης – πόζας δηλαδή της σπουδής
στις τυπολογίες του ανθρώπινου σώματος (ενήλικες τυπολογίες του σώματος) για τις διδακτικές ανάγκες της Α.Σ.Κ.Τ.
Η επιμελημένη στάση – πόζα αφορά κατά κύριο λόγο το γυμνό σώμα σε όρθια θέση, καθιστή ή κινούμενη πόζα. Η
παροχή υπηρεσιών – δοκιμασία για τα εικαστικά μοντέλα προϋποθέτει κυρίως την ακινησία του σώματος σε
διάφορες στάσεις που θα υποδειχθούν από τους υπεύθυνους των εργαστηρίων – εικαστικών μαθημάτων.
Η παροχή των υπηρεσιών της επιμελημένης στάσης – πόζας θα παρέχεται στους χώρους των εργαστηρίων του
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών του συγκροτήματος στην οδό Πειραιώς, αρ. 256, τις ώρες που θα υποδείξει το κάθε

1

22PROC010207095 2022-03-15

εργαστήριο – εικαστικό μάθημα ανάλογα με τις ανάγκες του. Τα επτά (7) εικαστικά μοντέλα θα πρέπει να
παρευρίσκονται καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες (περίπου 11:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) ενώ το ένα (1) εικαστικό
μοντέλο θα παρέχει υπηρεσίες τις απογευματινές ώρες.
Η ακριβής ώρα και επιμελημένη στάση – πόζα θα καθορίζονται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου – εικαστικού
μαθήματος, με κριτήριο τις χωροταξικές ανάγκες καθώς και από τις ανάγκες σπουδής του ανθρωπίνου σώματος από
τους σπουδαστές του εργαστήριου – εικαστικού μαθήματος, κατόπιν προγραμματισμού εκ μέρους των διδασκόντων
των αντίστοιχων εργαστηρίων του Τ.Ε.Τ. Α.Σ.Κ.Τ.
Σε περίπτωση
Απουσίας μοντέλου θα πρέπει να υπάρχει αντικατάσταση αυτού.
Το χρονικό διάστημα που θα παρέχονται οι υπηρεσίες της επιμελημένης στάσης - πόζας από τα εικαστικά μοντέλα
θα είναι εντός του χρονικού διαστήματος από 1.4.2022 έως 31.12.2022 για συνολικά 5,5 μήνες παροχής υπηρεσιών
με ανάλυση ανά μήνα ως εξής:
•

Απρίλιος 2022 (μισός μήνας – υπολογίζονται οι μέρες διακοπών του Πάσχα)

•

Μάϊος 2022 (ολόκληρος μήνας – εκτός επίσημων αργιών)

•
Σεπτέμβριος 2022 (οι πρώτες τρεις εβδομάδες με 6/ήμερη παροχή υπηρεσιών δηλαδή καθημερινές και
Σάββατο)
•

Οκτώβριος 2022 (ολόκληρος μήνας – εκτός επίσημων αργιών)

•

Νοέμβριος 2022 (ολόκληρος μήνας – εκτός επίσημων αργιών)

•

Δεκέμβριος 2022 (ολόκληρος μήνας – εκτός επίσημων αργιών)

Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV92312000-1 «Υπηρεσίες Καλλιτεχνικές δραστηριότητες»
βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary
codes-CPV).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Απευθείας ανάθεση.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ ευρώ (29.500,00€),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το Έργο θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 0.0439 του προϋπολογισμού της Α.Σ.Κ.Τ. έτους
2022.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ξεκινούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην
ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ. και στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ δηλαδή από 15-3-2022.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, ώρα 14.30 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Α.Σ.Κ.Τ., Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα, εντός του
Πολυτεχνείου – πύλη Τοσίτσα, κτήριο Α.Σ.Κ.Τ. Το περιεχόμενό τους ορίζεται αναλυτικά παρακάτω.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την παρούσα πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
Α.Σ.Κ.Τ. www.asfa.gr (TMHMA ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) και στον ιστότοπο του
Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr. Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση,
παρέχονται από τους κ. Γεώργιο Ναούμ και κ. Νικόλαο Καναβό (Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 210 3897141, 210 3897106,
e-mail: supp-department@asfa.gr).
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
μπορούν να αναλάβουν τη συγκεκριμένη παροχή και να διαθέτουν σε ισχύ σχετικό με το αντικείμενο της υπηρεσίας Κ.Α.Δ.
2) Ενώσεις οικονομικών φορέων, 3) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με στόχο την εξασφάλιση αναδόχου ικανού να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προς ανάθεση Έργου και να προβεί στην
επιτυχή ολοκλήρωσή του, καθορίζονται για τους προσφέροντες ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. Συγκεκριμένα κάθε
υποψήφιος θα πρέπει να είναι Ασφαλιστικά και Φορολογικά Ενήμερος, να έχει καθαρό ποινικό. Η προσφορά θα αφορά
εξ’ ολοκλήρου την παροχή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερης της
παραπάνω οριζόμενης θα απορρίπτονται.
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές
περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου και του
αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει την παρεχόμενη υπηρεσία. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη
η προσφερόμενη τιμή άνευ Φ.Π.Α. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον
από τη προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές κατατίθενται εντός σφραγισμένου φακέλου. Συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα εκτός πιθανά αναγκαίων
τεχνικών όρων που μπορεί να είναι στην αγγλική.
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς περιέχει δύο (2) επιμέρους υποφακέλους, ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισμένους
με τη σφραγίδα του υποψηφίου ως εξής:
Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω:
·
1.
2.
3.

4.
5.
·
·

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο σε
περίπτωση νομικού προσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και τους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
Η προσφορά καλύπτει το σύνολο του Έργου.
δεν έχουν ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο
57 παράγραφος 1 της οδηγίας: για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά, απάτη, τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 και ότι δεν έχουν
αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς. Ο υποψήφιος ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεν ενήργησαν αθέμιτα,
παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται να ακολουθεί την τελευταία Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Ο ανάδοχος διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, Ποινικό μητρώο.
Σύσταση εταιρίας ή συμφωνητικό οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Β. «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος
δηλώνει ολογράφως και αριθμητικώς (χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.) την προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της Υπηρεσίας και
η προσφορά να παρέχει και ανάλυση κόστους βάσει και της τελευταίας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.)
Ο φάκελος της προσφοράς υποβάλλεται στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Α.Σ.Κ.Τ., Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82, εντός του
Πολυτεχνείου – πύλη Τοσίτσα, κτήριο Α.Σ.Κ.Τ. και πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις:
Στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΠΟΖΑΣ ΑΠΟ 8 ΜΟΝΤΕΛΑ. (Πρόσκληση με αριθ. πρωτ.
841/08-3-2022)
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, κανένα συμπληρωματικό στοιχείο που αφορά την Τεχνική και την Οικονομική
προσφορά δεν γίνεται δεκτό. Η ΑΣΚΤ δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους υποψήφιους να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα
έγγραφα. Η διευκρίνιση των τεχνικών προσφορών δεν επιτρέπεται να οδηγήσει στην μεταβολή των ουσιωδών της
στοιχείων.
Εκπρόθεσμες υποψηφιότητες δεν γίνονται δεκτές.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο έλεγχος της υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών
θα γίνει από το Τμήμα Προμηθειών, τα αποτελέσματα του ελέγχου προκρίνουν την Οικονομικότερη Προσφορά για ανάθεση
στον ανάδοχο.
Η καθαρή τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Α.Σ.Κ.Τ., η
οποία θα ρυθμίζει τους ειδικότερους όρους συνεργασίας. Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομιστούν
δικαιολογητικά εκπροσώπησης.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή στη Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.Κ.Τ. των
νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις, τιμολόγιο, φορολογική ενημερότητας, ασφαλιστική
ενημερότητα, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου. Επίσης, απαιτείται και βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής του Έργου.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται: α. με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών, β. με κράτηση ύψους
0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, γ) με κράτηση υπερ Α.Ε.Π.Π. ύψους 0,06% η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί των ποσών των
κρατήσεων (β) και αυτών διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει
την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η Α.Σ.Κ.Τ. δικαιούται να ματαιώσει την διενέργεια της αξιολόγησης των προσφορών, με αιτιολογημένη απόφαση, άνευ
δικαιώματος οιασδήποτε αποζημιώσεως αυτών που ανταποκρίθηκαν στη πρόσκληση.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Νικόλαος Τρανός
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