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Αθήνα 07/ 10 /2015
Αριθμ. πρωτ.ΤΠ7/5763

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ»

Αριθ. Προκήρυξης: 86 /2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Φαξ:

E-mail:

Λ. Συγγρού 83
11745, ΑΘΗΝΑ
Κασάπης Γεώργιος
210-9285123
210-9233119
g.kasg.kasapis@firstreception.gov.gr

.
Προμήθεια Υλικών και κατάλληλη ενσωμάτωση τους για την επισκευή και την εσωτερική
αναδιαμόρφωση των υπόγειων χώρων του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Κωδικός CPV: 44100000-1
Προυπολογιζόμενη Δαπάνη: 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
και 28.455,29€ άνευ Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δευτέρα 26 – 10 - 2015
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Προκήρυξης:

86 / 2015

με αριθμ.πρωτ.:ΤΠ7/ 5763

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ (€) με σφραγισμένες
προσφορές
Προμήθεια Υλικών και κατάλληλη ενσωμάτωση τους για την
Περιγραφή Προμήθειας: επισκευή και την εσωτερική αναδιαμόρφωση των υπόγειων χώρων
του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
Κωδικοί CPV:
44100000-1
Είδος Διαγωνισμού:

Προϋπολογισμός
Δαπάνης

35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 28.455,29€
άνευ Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ
1311 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδ. Φορέα 43-640 του
έτους 2015.

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ
Κριτήριο Αξιολόγησης

Χαμηλότερη τιμή

Αναθέτουσα Αρχή:

Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Ημερομηνία Λήξης
Υποβολής των
Προσφορών
Ημερομηνία Διενέργειας
του Διαγωνισμού
Τόπος Διενέργειας του
Διαγωνισμού

Ημερομηνία : 26 /10/2015 Ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 10.00 π.μ.
Ημερομηνία : 26 /10 /2015

Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11.00 π.μ.

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Λ. Συγγρού 83, Αθήνα, 1 ος όροφος,
Αίθουσα διαγωνισμών)
Η 2η .Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των
Αρμόδιο όργανο για την διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Διαγωνισμού η
αποσφράγιση των
οποία ορίστηκε από την υπ’ αριθ. ΤΠ1/2559/15-05-2015 (ΑΔΑ:
προσφορών:
Ψ7ΖΓ465ΦΘΕ-ΞΑΒ) απόφαση Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής.
Χρόνος ισχύος
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους
προσφορών:
επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
Χρόνος παράδοσης
Το αργότερο μέχρι: 31-12-2015
υλικού/ προμήθειας:
Διάρκεια της Σύμβασης: Από ημερομηνία υπογραφής της έως και 31/12/2015
Τόπος Παράδοσης:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

Κρατήσεις επί της τιμής Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες
των ειδών:
κρατήσεις
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους υπαλλήλους του Γραφείου
Πληροφορίες:
Προμηθειών του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
(Τηλ. 210-9285 123).
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Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
προκηρύσσει και διεξάγει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή
για την Προμήθεια Υλικών και κατάλληλη ενσωμάτωση τους για την επισκευή και την εσωτερική
αναδιαμόρφωση των υπόγειων χώρων του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
Η προ υπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00
€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1311 του Φορέα 43/640
του Οικονομικού έτους 2015.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
1.1.
Τον Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/26-01-2011) «Ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη–μέλη για την
επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις».
1.2
Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112 / τ. Α’ / 2012).
1.3
Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
1.4
Το Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10
παρ.1 του Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14/τ.Α’/2012) «επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».
1.5
Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/2014) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.6
Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
1.7
Το Π.Δ. 102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/Α/3.9.2012 και διόρθωση σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ.76 / τ. Α’ /
13-9-2012) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».
1.8
Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005) To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1.
1.9
Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.10
Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
1.11
Το Π.Δ. 155/2013 (ΦΕΚ 245/τ. Α’/07-11-2013) Τροποποίηση του Π.Δ. 151/1998
(ΦΕΚ116/τ.Α’) «Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού
Ελέγχου».
1.12
Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 / τ.Α΄/ 27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
1.13
Το Π.Δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/τ.Α’/21-09-2015) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του
Παύλου Αρχηγού του κόμματος του “Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς” (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως
Πρωθυπουργού».
1.14
Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αριθμ. 2/3344/0026/11-1-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΤΗ-ΩΤ) Απόφαση του Υπ. Οικονομικών
«Καθορισμός ορίων και προϋποθέσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». του άρθρου 83 παρ. 1 του
Ν.2362/1995.
2.2
Tην υπ’ αριθμ. Π1/4748/22.12.2011 (ΑΔΑ: 45ΨΡΦ-0ΞΧ) Εγκύκλιο της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου περί «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής για τα κατώτατα
όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ ΕΚ και 2009/81/ ΕΚ κατά τις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων».
2.3 Τη με αριθμ.πρωτ. 16.1/770/16-02-2015(ΑΔΑ: 7ΛΑ7465ΦΘΕ-7ΑΟ) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ανανέωσης για τρία (3) έτη της θητείας του Παναγιώτη
Νίκα του Ηλία στη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
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2.4 Την με αριθμ πρωτ. :ΤΠ1/5368/22-09-2015 απόφαση τροποποίησης των Επιτροπών
Αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω473465ΦΘΕ-Ρ4Ρ) της με αριθμό πρωτ.ΤΠ1/2559/15-05-2015 (ΑΔΑ
Ψ7ΖΓ465ΦΘΕ-ΞΑΒ) απόφαση του Δ/ντη της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για την συγκρότηση
των επιτροπών αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το οικονομικό έτος 2015.
Αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού ορίζεται η 2η Επιτροπή της ως άνω απόφασης.
2.5 Τη με αριθμ.πρωτ.:ΤΠ1/6959/19-12-2014 απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής (ΑΔΑ: ΨΨΝΓΙ-ΗΧΔ), με την οποία εγκρίθηκε η Σύσταση – Συγκρότηση Επιτροπής
Ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνισμών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για το οικονομικό
έτος 2015.
2.6 Την υπ αριθ. ΕΜ/1-Β/89/3.9.2012 (ΦΕΚ 2420/Β/03-09-2012) Απόφαση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού, του Προϊσταμένους
Διευθύνσεων, τον Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τους Προϊσταμένους
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και τους Διευθυντές της Κεντρικής
Υπηρεσίας Ασύλου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής», όπως τροποποιήθηκε με την
ΕΜ/2/178/15-04-2014(ΦΕΚ 1472,τ.Β΄/05-06-2014).
2.7 Την υπ αριθ 11.1/2166 (ΦΕΚ 781/τ. Β’/04-05-2015) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Διευθυντή της
Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».
2.8 Την υπ αριθ Υ10 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2109/τ. Β’/29-09-2015) « Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη
Μουζάλα».
3. Τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) με αριθμό 117/2009 σύμφωνα
με την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές
διαδικασίες.
4. Την υπ’ αριθμ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010 Εγκύκλιο 17 του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων περί επιβεβαίωσης γνησιότητας εγγυητικών επιστολών.
5. Την με αριθμ. πρωτ. α) ΤΠ2/3156/12-06-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:
6Σ78465ΦΘΕ-Ω2Ζ) συνολικού ποσού ευρώ 35.000,00€ (ΕΦ 43-640, ΚΑΕ 1311) για την πληρωμή
δαπάνης οικονομικού έτος 2015, για την Προμήθεια Υλικών και κατάλληλη ενσωμάτωση τους για
την επισκευή και την εσωτερική αναδιαμόρφωση των υπόγειων χώρων του κτιρίου της Κεντρικής
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, καταχωρηθέν με α/α: 51022 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο πρώην Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
(ΑΔΑΜ: 15REQ002863384).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές μέχρι του ποσού των τριάντα
πέντε χιλιάδων ευρώ (#35.000,00#€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια Υλικών και κατάλληλη ενσωμάτωση τους για
την επισκευή και την εσωτερική αναδιαμόρφωση των υπόγειων χώρων του κτιρίου της Κεντρικής
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
2. Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1311 του Φορέα 43/640 του Οικον. έτους 2015.
3. α.Τόπος-Χρόνος Διενέργεια Διαγωνισμού:
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Λ. Συγγρού 83, ΑΘΗΝΑ -11745

26 / 10 / 2015

Δευτέρα

11:00π.μ.

β. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
γ. Η αποσφράγιση των εμπροθέσμως κατατεθησόμενων προσφορών γίνεται δημόσια, από την
αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η oποία ορίστηκε με την αριθ. πρωτ.ΤΠ1/2559/1505-2015 (ΑΔΑ) απόφαση του Δ/ντη της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (ΑΔΑ: Ψ7ΖΓ465ΦΘΕ-ΞΑΒ).
δ. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες
για 120 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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ε. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται, ως
απαράδεκτη.
στ. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα καλύπτουν το σύνολο των απαιτούμενων από την
παρούσα διακήρυξη προϊόντων και υπηρεσιών.
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο.
Οι Προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά, µε συστημένη επιστολή ή courier, και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται
μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83, Αθήνα),
όπου και θα γίνει η διαδικασία του ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών, ήτοι την
26/10/2015, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η
Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των
φακέλων προσφοράς που θα παραληφθούν.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
β. Ενώσεις/Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ. Συνεταιρισμοί.
Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις ανωτέρω (α), (β) και (γ) κατηγορίες. Οι Ενώσεις και οι
Κοινοπραξίες, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη
νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η επιβολή, αυτής της
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης και τα
επισυναπτόμενα σ’ αυτή παραρτήματα (Παράρτημα Α’ , Β’, Γ’. Δ. Ε & ΣΤ), τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
6. α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Δεν απαιτείται
β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού
συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (άρθρο
157 του Ν.4281/2014).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική)
παραλαβή της προμήθειας.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή
σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.
7.Το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί:
α) στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής www.firstreception.gov.gr,
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ΔηµοσίωνΣυµβάσεων www.eprocurement.gov.gr,
γ) θα αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@acci.gr) στο Εμπορικό &
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προς ανάρτηση στα οικεία τμήματα της ιστοσελίδας του.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί:
α) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr,
8. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό δύνανται να παραλαμβάνουν τεύχος
Προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού από τη σχετική ανάρτηση στους ακόλουθους διαδικτυακούς
τόπους των www.eprocurement.gov.gr.,www.firstreception.gov.gr,. και www.diavgeia.gov.gr (μόνο την
περίληψη)
9. Τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τους όρους της προκήρυξης, παρέχονται από την
Υπηρεσία μας (τηλ.:210-9285123 fax:210-9285119) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 7: ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11: ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 14 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 16: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ -ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Α’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός αφορά την Προμήθεια Υλικών και κατάλληλη ενσωμάτωση τους για την
επισκευή και την εσωτερική αναδιαμόρφωση των υπόγειων χώρων του κτιρίου της
Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή).
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Αξιολογούνται μόνον οι προσφορές
που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται έως στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (#35.000,00# €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΚΑΕ 1311 του Φορέα 43/640 του Οικονομικού έτους 2015.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή, την
Δευτέρα 26 / 10 / 2015 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής, Λ. Συγγρού 83, Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
προκήρυξης.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλουν ή να
αποστείλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26 / 10 / 2015 και ώρα
10:00 π.μ.
Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή
επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους, οι οποίοι
δύνανται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην
Τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην
Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους στο
υπό προμήθεια είδους ως εξής: καθαρή αξία είδους (τιμή μονάδος), το ΦΠΑ που
αναλογεί στην καθαρή αξία, συνολική αξία με ΦΠΑ και να συμπληρώνουν και
υπογράφουν το σχετικό πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. Οι τιμές των προσφορών θα
πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ (€). Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή η προσφορά δεν εκφράζεται σε Ευρώ (€), η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με την χαμηλότερη συνολική τιμή των υπό προμήθεια
ειδών-υπηρεσιών, εφόσον τα προσφερόμενα καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές
περιγραφές της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Δ’ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1
Δικαίωμα Συμμετοχής
1.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
Α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
Β. Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή κοινοπραξίες προμηθευτών
Γ. Συνεταιρισμοί που πληρούν τους αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και σωματεία
που:
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι
εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
(ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε
από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α'139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από
την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές
συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του
ΕΟΧ ή του κράτους -μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει
συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών
 και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» .
Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την
υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας
βίας μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει
κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της
ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση
μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., και
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι έχουν το δικαίωμα
να παρέχουν συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα απορρίπτονται για το λόγο ότι θα έπρεπε
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Τα νομικά πρόσωπα αναφέρουν στην προσφορά και τα επαγγελματικά προσόντα των
προσώπων που θα έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης του παρόντος έργου.
2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
 Όσοι δεν πληρούν το ανωτέρω Δικαίωμα Συμμετοχής.
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 Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45
της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες
ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας
 Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους
βάσει αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.
 Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο
τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό
διάστημα.
 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

Άρθρο 2
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ¨Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)¨, στην
Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και
αντίγραφο).
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη Διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.Σε περίπτωση που οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο,
πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό
εκπροσώπησης, νόμιμα επικυρωμένο .
3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
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3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα).
3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.
3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής :
 Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
 ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα
έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας
διενέργειας του διαγωνισμού.
- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
-Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή,
ως εκπρόθεσμες.
-Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από τα μέλη της Επιτροπής
Διαγωνισμού μπορεί να είναι παρών και ένας εκπρόσωπος από κάθε υποψήφιο
ανάδοχο.
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Άρθρο 3
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού και υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 / 10 / 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στη Λ.
Συγγρού 83, ΑΘΗΝΑ -11745, στο 2ο όροφο στην αίθουσα διαγωνισμών από την 2η
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
σφραγισμένες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα
Προκήρυξη.
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλοντας την ταχυδροµικά
µε συστημένη επιστολή ή courier, εγκαίρως ώστε να παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι
την Δευτέρα 26 / 10 / 2015 και ώρα 10:00 π.μ., στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος)
της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα
αποσταλούν.

Άρθρο 4
Τιμές
1. Η τιμή θα πρέπει να δίδεται μόνο σε ΕΥΡΩ για την προμήθεια του είδους, στον τόπο και με
τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της
παρούσας Προκήρυξης, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
2. Προσφορά που δεν δίνει την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.
3. Η τιμή νοείται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ και ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ.
Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους ως εξής:
 καθαρή αξία είδους (τιμή μονάδος) χωρίς ΦΠΑ
 Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.(Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
 Συνολική αξία είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και να συμπληρώνουν και να υπογράφουν το σχετικό πίνακα Οικονομικής Προσφοράς –
Παράρτημα Δ.
Η σύγκριση των προσφορών για την επιλογή του αναδόχου, θα είναι η
χαμηλότερη συνολική τιμή των υπό προμήθεια ειδών-υπηρεσιών άνευ Φ.Π.Α.
6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επί τη βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, να ζητήσει
από τον προσφέροντα, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής,
αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά.
7. Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις που αναφέρονται στο άρθρο
6 της παρούσας προκήρυξης.
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Άρθρο 5
Χρόνος και τόπος παράδοσης – Παραλαβή
Η μεταφορά – παράδοση και τοποθέτηση του είδους/υπηρεσίας, θα γίνει με δαπάνες και
μεταφορικά μέσα, του αναδόχου που θα πληρούν τις προδιαγραφές για τη μεταφορά του,
στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Λ. Συγγρού 83 – 11745
Αθήνα) όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης
(Περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’).
Η εγκατάσταση, η εκπαίδευση ή η λειτουργία θα πρέπει να γίνει από τον ανάδοχο
ταυτόχρονα με την παράδοση, προκειμένου να πιστοποιηθεί η σωστή λειτουργία του
συγκεκριμένου είδους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη – υπηρεσίες όπως αναφέρεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της Προκήρυξης 86 /2015 το αργότερο έως την 31/12/2015.
Η παραλαβή θα γίνει από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής αγοραζόμενων ειδών,
παροχής υπηρεσιών και εκτελούμενων εργασιών της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών/ της υπηρεσίας καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η
σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με ένα ή περισσότερους από
τους τρόπους που περιγράφονται εδώ:
α. Με μακροσκοπική εξέταση.
β. Με πρακτική δοκιμασία
γ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς
προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της
επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που
απορρέει απ` αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε το αναφερόμενο είδος μέσα στο
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε. Περαιτέρω, η
Υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο, με ελεύθερη τιμή και η τυχόν προκύπτουσα
διαφορά βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη
περιουσία του, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγύησης και των κυρώσεων που θα
του επιβληθούν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Π.Δ.118/2007.

Άρθρο 6
Πληρωμή - Κρατήσεις
Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Προμηθευτή και οι ακόλουθες πληρωμές θα
είναι σε Ευρώ.
Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση και παραλαβή του σχετικού
τιμολογίου και των λοιπών απαιτούμενων κατά περίπτωση παραστατικών –
δικαιολογητικών, απολογιστικά, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου,
εφόσον προηγουμένως έχουν παραληφθεί και διαβιβαστεί αρμοδίως όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος
που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης.
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Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις κατά περίπτωση, ήτοι:
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

0,10% (επί της συμβατικής αξίας)
3% (επί του 0,10% της ΕΑΑΔΗΣΥ)
20% (επί των κρατήσεων του Χαρτοσήμου)
4% ή 8% επί της καθαρής αξίας για την οποία
χορηγείται Βεβαίωση (παρ.1,αρθρο 24, Ν.2198/1994)

Άρθρο 7
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Άρθρο 8
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, με
την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, αφού η
αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, εισηγηθεί δια του Πρακτικού της, την
κατακύρωση της δαπάνης στον ανάδοχο που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.
Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται με έγγραφο προς τον μειοδότη από την Υπηρεσία
Πρώτης Υποδοχής.
Με την ανακοίνωση κατακύρωσης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο
της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Άρθρο 9
Υπογραφή Σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη προμήθεια - υπηρεσία,
υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή
(Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής) προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής.
Η σύμβαση υπογράφεται από εκείνον στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια, τον νόμιμο
εκπρόσωπό του, ή άλλο πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού, στα
γραφεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Λ. Συγγρού 83, 117 45 ΑΘΗΝΑ).
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του
διαγωνισμού. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που
επισυνάφθηκε στη προκήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση
ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
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Το εν λόγω κείμενο της Σύμβασης τροποποιείται κατά την συμπλήρωσή του μόνο με
στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην προκήρυξη και εκ παραδρομής δεν έχουν
συμπεριληφθεί στο συνημμένο Υπόδειγμα.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου.

Άρθρο 10
Ισχύουσα Νομοθεσία – Επίλυση Διαφορών
Η παρούσα Προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για κάθε διαφορά Προκήρυξης που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης,
αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του
διαγωνισμού.

Άρθρο 11
Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες
Τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007.

Άρθρο 12
Έλεγχος
Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, δύναται να πραγματοποιηθεί έλεγχος.

Άρθρο 13
Ειδικοί Όροι
Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του υπό προμήθεια είδους και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του
λόγου στον συμμετέχοντα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 14
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία:
Ι) Θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός
Προκήρυξης, αντικείμενο- είδος διαγωνισμού).
ΙΙ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
Α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήματα :
-συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1977 (ΕΕ C 195 της 25/6/1997, σελ. 1) στο άρθρο 3, παρ. 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου).
-απάτης κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
-νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97 ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 3424/2005
(Α 305).
-για οποιοδήποτε αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
-για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Β) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των
κατά περίπτωση δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται στο Παραρτήματος Γ΄ της
παρούσης Προκήρυξης.
ΙΙΙ) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη
δήλωση του παρόντος άρθρου υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλουν υπεύθυνες
δηλώσεις ο καθένας ξεχωριστά :
-οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών.
-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε.
-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών.
-Για ενώσεις ή κοινοπραξίες υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους υποψηφίους
αναδόχους που αποτελούν ένωση κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.
2.Υπεύθυνη Δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) του
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων
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όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία,
χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία :
ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός
Προκήρυξης, αντικείμενο διαγωνισμού)
ιι) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του :
α) δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις.
γ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο στο ειδικό επάγγελμα κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
υλοποίηση των διαδικασιών του διαγωνισμού.
δ) δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, η ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990/Α’ 101) όπως εκάστοτε ισχύει ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο
για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις.
ε) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων
των κατά περίπτωση δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ της παρούσης
Διακήρυξης.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των
φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, χωρίς
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει:
-ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της
οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση
-ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από
διαγωνισμό του Δημόσιου Τομέα.
-ότι σε περίπτωση ακυρώσεως του Διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση αποζημίωσης
για οποιονδήποτε λόγο.
4. Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
-ΦΕΚ σύστασης,
-Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον
υπάρχει),
-ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
-Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.
Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
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-Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
-Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά
σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός:
- Τα δικαιολογητικά σύστασης του,
- Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Δ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:
- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του.
Ε. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
-Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό
νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
-Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: -στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο
Διαγωνισμό
-Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: -να συστήνεται η
Ένωση/ Κοινοπραξία, -να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια
το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, -να δηλώνεται ένα Μέλος ως
υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας
(leader), -να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την
εκπλήρωση του Έργου - να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης
προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των
μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
ΣΤ. Για λοιπά νομικά πρόσωπα, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά σύστασης που
προβλέπονται από την νομοθεσία.
5. Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με
αντιπρόσωπό του.
Η μη κατάθεση έστω και ενός εκ των προαναφερομένων δικαιολογητικών ή μη
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Προκήρυξης συνεπάγεται την ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ.
Σημειώνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ.
-Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της
κοινοπραξίας ή σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία.
-Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται
τα απαιτούμενα έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας Προκήρυξης, δύναται να αντικατασταθούν
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αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις (παρ.3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).

Άρθρο 15
Τεχνική Προσφορά
1. Το «Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς» το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΙΝΑΚΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/1986 του προσφέροντος, χωρίς θεώρηση του

γνησίου της υπογραφής, ότι:
α. Το προϊόν είναι καινούριο και αμεταχείριστο και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική
κατάσταση και σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές του Παραρτήματος Δ της παρούσας
προκήρυξης.
β. Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα να παρέχει την προμήθεια
που περιγράφεται στην παρούσα Προκήρυξη.
γ. Το είδος/είδη προμήθειας/ υπηρεσίας, θα παραδοθούν και τοποθετηθούν στο κτίριο
της Κεντρικής Υπηρεσίας πρώτης Υποδοχής, στο χώρο που θα υποδειχθεί από την
Αρμόδια Επιτροπή.
δ. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
στοιχείων των τεχνικών Προδιαγραφών.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Άρθρο 16
Οικονομική Προσφορά
Ο σφραγισμένος Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», πρέπει να περιλαμβάνει
υποχρεωτικά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο - επί ποινή αποκλεισμού τον Πίνακα
Οικονομικής Προσφοράς.
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
I. Τιμή άνευ Φ.Π.Α., σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και
κάθε είδους δαπανών.
II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.(Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
III. Συνολική Τιμή με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε είδους
κρατήσεων.
Η σύγκριση των προσφορών για την επιλογή του μειοδότη, θα γίνεται
αποκλειστικά στο σύνολο της συνολικής καθαρής αξίας της προσφοράς (άνευ ΦΠΑ)
και θα είναι η χαμηλότερη.

18

Άρθρο 17
Διαδικασία διαγωνισμού
1) Οι προσφορές ανοίγονται την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την εξής σειρά,
ήτοι:
- Έλεγχος δικαιολογητικών
- Έλεγχος τεχνικής προσφοράς
- Έλεγχος οικονομικής προσφοράς
2) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εφ’ όσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανακοινώνει με
έγγραφη ειδοποίηση το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, την ίδια ημέρα και ζητάει από το
μειοδότη εντός δέκα (10) ημερών την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
απαιτούνται και αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 18 της παρούσης προκήρυξης. Στη
συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της με συνημμένα τα δικαιολογητικά του
μειοδότη στις Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες εισηγούνται σχετικά προς τον Δ/ντή της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, για την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης.
3) Ο Δ/ντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής εκδίδει κατακυρωτική απόφαση και καλεί
το μειοδότη προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/2007)
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

Άρθρο 18
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης καταθέτονται σε σφραγισμένο φάκελο στην
επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού και είναι τα εξής:
 Πιστοποιητικό που εκδίδεται οπό την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή
Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με
απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα
της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή: α) Συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση β) Δωροδοκία γ) Απάτη δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες. Στο απόσπασμα ποινικού μητρώου να ορίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει
καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασμα ποινικού
μητρώου αφορά τόσο για ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τον νόμιμο εκπρόσωπο
του υποψηφίου ως και αν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. τους ομόρρυθμους εταίρους και
διαχειριστές αυτών, αν πρόκειται για Ε.Π.Ε. τους διαχειριστές αυτής, αν πρόκειται για Α.Ε.,
τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλος αυτής .
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 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από
αυτόν προσωπικό.
 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το
ειδικό επάγγελμα του, ή Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και όπου ορίζεται
σχετική επαγγελματική ιδιότητα.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης
συνιστά λόγο αποκλεισμού του παρόχου υπηρεσιών από το διαγωνισμό. Τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομιστούν από κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην Ένωση.
Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
 Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή
που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης των προσώπων αυτών.
 Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου
Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση
Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι
σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
 Για τους Συνεταιρισμούς, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται
επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
λειτουργεί νόμιμα.
 Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται
επιπλέον η προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου
Επιτηδευματία.
 Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:
i. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα
Δικαιολογητικά.
ii. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο,
είναι δυνατόν να υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι
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κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες
από μια προσφορά.
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα
πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη
γραμματεία».
Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Προκήρυξης
Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην
άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται. Ο φάκελος που είτε
υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία
Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ -ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Α’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η ακόλουθη Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια υλικών και την κατάλληλη
ενσωμάτωση τους για την επισκευή και εσωτερική διαμόρφωση των υπόγειων χώρων του
κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. στην Λ. Συγγρού 83, στην Αθήνα.
Στις εργασίες κατασκευής και εφαρμογής των κατωτέρω δομικών στοιχείων
συμπεριλαμβάνονται και οι μικροεργασίες κάθε είδους, που απαιτούνται για την έντεχνη
ολοκλήρωση των παρακάτω περιγραφόμενων εργασιών, η πλήρη αποκατάσταση όποιων
φθορών (μερεμετιών) προκύψουν κατά την εκτέλεσή τους καθώς και η εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας απαιτείται για την πλήρη και εύρυθμη λειτουργία όλων των
επιμέρους χώρων (αίθουσα συσκέψεων, αρχείων, w.c, κλπ) του Α υπογείου έστω και αν δεν
αναφέρεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή.
Επιπλέον στα κατωτέρω περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά στον τόπο
ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων
ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών επισκευής και αναδιαμόρφωση των υπογείων χώρων
με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την
πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήσης τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των
περισσευμάτων ή και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.
Η βασική αρχή που πρέπει να διέπει τις κατωτέρω τεχνικές επεμβάσεις είναι η διασφάλιση
της ποιότητας της κατασκευής, ώστε να μπορεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και στις
δεδομένες συνθήκες να εκπληρώνει τον σκοπό για τον οποίο γίνεται. Όλα τα υλικά πρέπει να
είναι εγγυημένα από τον κατασκευαστή τους για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από το
προβλεπόμενο στην κείμενη Εθνική & Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Τέλος επισημαίνεται ότι όλες οι εργασίες καθώς και τα ακριβή σημεία αυτών, θα γίνουν
σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων τεχνικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας. και σε
οποιοδήποτε ύψος ή στάθμη από τα δάπεδο εργασίας.
2. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
2.1.
Δημιουργία Αίθουσας Συσκέψεων
Οι απαραίτητες εργασίες για την δημιουργία αίθουσας συσκέψεων είναι οι εξής:

2.1.α Τοιχοποιίες
Νέα τοιχοδομή ( τσιμεντοσανίδα εξωτερικά -πετροβάμβακας και ανθυγρή
γυψοσανίδα εσωτερικά)
 Εξωτερικά διπλά τοιχοπετάσματα (νέα τοιχοδομή) με μεταλλικό σκελετό και
επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με ανθυγρή γυψοσανίδα
συνολικής επιφάνειας 20 τ.μ./πλευρά με εσωτερική μόνωση πετροβάμβακα
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Από την κατώτερη στάθμη του δαπέδου και έως την οροφή θα τοποθετηθεί κατάλληλα διπλό
τοιχοπέτασμα αποτελούμενο από μεταλλικό σκελετό στραντζαριστής γαλβανισμένης εν
θερμώ λαμαρίνας και επένδυση στο εξωτερικό μέρος με μονή τσιμεντοσανίδα πάχους 12,5
mm και στην εσωτερική όψη με ανθυγρή επίπεδη γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm. Ειδικότερα,
ο μεταλλικός σκελετός που θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση/στερέωση του
αναφερομένου πιο πάνω μη φέροντος διπλού τοιχοπετάσματος (τσιμεντοσανίδα -εξωτερικά
/ανθυγρή γυψοσανίδα-εσωτερικά), θα είναι ελάχιστης διατομής 50mm από απλές
στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές στραντζαριστής
λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες κλπ), στερεωμένες κατάλληλα με γαλβανισμένα
εκτονούμενα ή χημικά βύσματα.
Για την επίτευξη ηχομόνωσης θα τοποθετηθούν εσωτερικά της τσιμεντοσανίδας/ανθυγρής
γυψοσανίδας και σε όλη την εσωτερική επιφάνεια αυτής (συνολικής επιφάνειας 20 τμ.),
στρώση πετροβάμβακα πάχους 5mm και πυκνότητας 100 kgr/m3. Επιπλέον θα τοποθετηθεί
ηχομονωτική ταινία και σε όλο το μήκος του μεταλλικού σκελετού.
 Χρωματισμοί επιφανειών νέας τοιχοδομής: τσιμέντο-/ανθυγρ. γυψοσανίδας
(εξωτερ.- εσωτερ.)συνολικής επιφάνειας 20 τμ/πλευρά.
Όλη η ανωτέρω επιφάνεια (τσιμεντό/ανθυγρή γυψοσανίδα) συνολικής επιφάνειας 40 τμ., θα
χρωματιστεί και στις δύο όψεις με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Αναλυτικότερα θα γίνει προετοιμασία των
επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των τσιμεντό/ανθυγρ. γυψοσανίδων,
αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της τσιμεντό/ανθυγρ. γυψοσανίδας (για την μείωση
της απορροφητικότητας της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής
ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίες βαφής (αστάρια κλπ), θα
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή
έκαστου προϊόντος θα είναι καθορισμένες από τον παραγωγό.
Υφιστάμενες τοιχοποιίες
 Τοιχοπετάσματα/γυψοσανίδα επί μεταλλικού σκελετού και ακολούθως.
χρωματισμοί αυτών
Θα τοποθετηθούν τοιχοπετάσματα/γυψοσανίδες (για την επένδυση των υπόλοιπων
υφιστάμενων τριών τοίχων της αίθουσας συσκέψεων ) από την στάθμη του δαπέδου έως και
την οροφή, κοινές επίπεδες πάχους 12,5 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE,
κατάλληλα στερεωμένες επί μεταλλικού σκελετού συνολικής επιφάνειας 65 τ. μ,
Ο μεταλλικός σκελετός που θα κατασκευαστεί επί των υφιστάμενων τοιχοδομών για την
τοποθέτηση/στερέωση του αναφερομένου πιο πάνω μη φέροντος τοιχοπετάσματος
(γυψοσανίδα), θα είναι ελάχιστης διατομής 50mm από απλές στραντζαριστές διατομές
γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες,
ορθοστάτες κλπ), στερεωμένες κατάλληλα με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα
σε υφιστάμενη τοιχοποιία.
Ακολούθως όλες οι ανωτέρω επιφάνειες θα χρωματιστούν με χρώμα υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Αναλυτικότερα θα
γίνει προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση
της απορροφητικότητας της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής
ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού όπως υπάρχουσες
πρίζες διακόπτες κλπ καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων
, δαπέδων κλπ) ή έτοιμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να
προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον
κλπ). Επιπλέον θα γίνει κατάλληλη απομόνωση της βρύσης σφαιρικού τύπου που βρίσκεται
στο χώρο ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διαρροής της στο μέλλον. Τα έτοιμα
συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίες βαφής (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως
έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των
προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή έκαστου προϊόντος
θα είναι καθορισμένες από τον παραγωγό.
 2.1.β Οροφή
 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.
Κατασκευή εμφανούς επίπεδου μεταλλικού σκελετού ελαφράς ψευδοροφής οποιουδήποτε
σχήματος και μεγέθους και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές
διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής
λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους
οριζοντίωσης, αναρτημένο με γαλβανισμένους ήλους μηχανικά ή χημικά αγκυρωμένους, και
γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, ήλοι ενδεικτικού τύπου ‘HILTI’ σύνδεσμοι και
μικροϋλικά, καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Το ύψος τοποθέτησης της ψευδοροφής θα πρέπει να επιτρέπει την εγκατάσταση της
εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας στο κέντρο της οροφής της αίθουσας.
 Ψευδοροφή διακοσμητική επισκέψιμη, φωτιστική
Στην οροφή της αίθουσας συνεδριάσεων θα κατασκευαστεί/αναρτηθεί από τον ανωτέρω
μεταλλικό σκελετό, ψευδοροφή συνολικής επιφάνειας 45 τμ , διακοσμητική επισκέψιμη,
φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων 60Χ60 εκατοστών, σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας και οιουδήποτε σχεδίου σύμφωνα με τις οδηγίες
των τεχνικών υπαλλήλων της υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται :
 Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του ανωτέρω σκελετού ανάρτησης (μεταλλικός
σκελετός ψευδοροφής)για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης
της εν λόγω ψευδοροφής.
 Η τοποθέτηση των εμφανών ή μη, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων
της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού
αποτελέσματος.
 Η τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωση της επιλογής της
Υπηρεσίας.
 Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
 Φωτιστικά σώματα
Στην ανωτέρω ψευδοροφή της εν λόγω αίθουσας (meeting room) θα τοποθετηθούν 12
φωτιστικά σώματα τύπου LED πάνελ, ομοιόμορφου φωτισμού όλης της επιφάνειάς τους,
εξωτερικών διαστάσεων 60Χ60 εκατοστών, κατάλληλα για τοποθέτηση στην ανωτέρω
ψευδοροφή. Η ισχύς φωτισμού του κάθε φωτιστικού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των
3.000 lumen, χρώματος λευκού ημέρας ή ψυχρού λευκού.
Η ακριβής θέση των φωτιστικών σωμάτων θα είναι τέτοια έτσι ώστε οι σειρές φωτισμού θα
ισαπέχουν μεταξύ τους που να δημιουργείται κενό 120 εκ (δύο πλάκες ψευδοροφής) και
ύστερα από την σύμφωνη γνώμη και τις οδηγίες των Τεχνικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας.
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Τα φωτιστικά θα τροφοδοτούνται από νέες ηλεκτρικές γραμμές του πίνακα και θα είναι
συνδεδεμένα ώστε να ανάβουν σε σειρές, από διακόπτες που θα τοποθετηθούν σε
κατάλληλη θέση κοντά στην είσοδο της αίθουσας (υαλόθυρα). Σημειώνεται ότι τα υφιστάμενα
φωτιστικά οροφής και οι καλωδιώσεις θα παραμείνουν ως έχουν, με απενεργοποίηση όσων
φωτιστικών καλυφθούν από την ψευδοροφή και μεταφορά των διακοπτών χειρισμού των
υπόλοιπων φωτιστικών εκτός της νέας αίθουσας στο τμήμα του χώρου που δεν θα
διαμορφωθεί. Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση CE και ROHS και να
καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.
Επιπλέον, θα τοποθετηθεί κατάλληλα πάνω από την πόρτα εξόδου (υαλόθυρα) και
ακολούθως θα ηλεκτροδοτηθεί ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας το οποίο θα διαθέσει η Υπηρεσία
στον ανάδοχο. Περιλαμβάνεται, έστω και αν δεν περιγράφεται, πλήρης ηλεκτρολογικός
εξοπλισμός και συνδέσεις, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί
τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
 Κλιματιστικό ψύξης-θέρμανσης
Θα εγκατασταθεί κλιματιστική μονάδα, ισχύος 18.000 Btu/h, κατάλληλη για τοποθέτηση της
εσωτερικής μονάδας στον κάναβο 60Χ60 εκατοστών της ψευδοροφής (τύπου ‘κασέτα’) , κατά
προτίμηση στο κέντρο της ψευδοροφής, με σταθερή και κατάλληλη στερέωσή της στο ταβάνι.
Η μονάδα θα πρέπει να είναι καινούρια, τεχνολογίας INVERTER, ενεργειακής κλάσης
τουλάχιστον Α+ στη λειτουργίας ψύξης. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας στην ψύξη με
εξωτερική θερμοκρασία 45 οC και στη θέρμανση με εξωτερική θερμοκρασία -10ο C. Η
εσωτερική μονάδα να ελέγχεται από τηλεχειριστήριο και να έχει δυνατότητα απόκλισης της
ροής του κλιματισμένου αέρα με ρυθμιζόμενα ή κινούμενα πτερύγια. Να διαθέτει λειτουργία
μειωμένου θορύβου.
Η ανωτέρω κλιματιστική μονάδα να διαθέτει εύκολα αφαιρούμενα και πλενόμενα φίλτρα αέρα
για συγκράτηση σωματιδίων του αέρα. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εξωτερικής και
εσωτερικής αντίστοιχα μονάδας, μετρούμενη με μικρόφωνο σε απόσταση 1 μέτρου, δεν θα
πρέπει να ξεπερνά τα 62 και 48 dB αντίστοιχα.
Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η
απόστασή της από την εσωτερική θα είναι άνω των τριών μέτρων (>3μ) που συνήθως
αναφέρεται στις εγκαταστάσεις. Οι σωληνώσεις του ψυκτικού κυκλώματος μεταξύ των δύο
τμημάτων να είναι χάλκινες και διαμέτρου σύμφωνων με τον κατασκευαστή της μονάδας,
ελεγμένες για τη στεγανότητά τους και κατάλληλα θερμομονωμένες σε όλο το μήκος τους.
Η μονάδα θα συνοδεύεται με εργοστασιακή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον
δύο (2) ετών. Ο εγκαταστάτης ευθύνεται για την σωστή λειτουργία των σωληνώσεων
ψυκτικού μέσου για τουλάχιστον ένα (1) έτος.
Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών και η
εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών και μικροεργασιών έστω και αν δεν
περιγράφονται, για την παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού σε πλήρη, ασφαλή και
κανονική λειτουργία.
 Στόμια εξαερισμού -ανεμιστήρας
Στο άνω μέρος του διαχωριστικού τοιχοπετάσματος που θα κατασκευαστεί (τσιμεντοσανίδαεξωτερικά /ανθυγρή γυψοσανίδα-εσωτερικά) θα τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο ορθογωνικά
στόμια εξαερισμού από αλουμίνιο, επιφάνειας τουλάχιστον 0,05 τ.μ. έκαστο, με
ενσωματωμένο damper του οποίου να γίνεται ο χειρισμός με μοχλό από την εσωτερική όψη
της αίθουσας. Στην εξωτερική πλευρά του τοίχου θα κατασκευαστεί κατάλληλος μεταλλικός
25

αεραγωγός που θα συνδέει τα στόμια σε ένα άκρο κατάλληλης διατομής, στο μέσον περίπου
των δύο στομίων, ώστε να συνδεθεί εξαεριστήρας χαμηλού επιπέδου θορύβου (έως 30dB)
για τον εξαερισμό της αίθουσας. Η στήριξη του εξαεριστήρα καθώς και των αεραγωγών (εάν
απαιτείται) θα γίνει κατά προτίμηση στην οροφή του χώρου του γκαράζ (πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος). Η παροχή του θα είναι τουλάχιστον 100m3/h. Η λειτουργία του θα
ενεργοποιείται από επίτοιχο διακόπτη στο εσωτερικό της αίθουσας και θα τροφοδοτείται
ηλεκτρικά από την νέα εγκατάσταση που θα γίνει στο χώρο.
Ο εξαεριστήρας θα πρέπει να συνοδεύεται με εργοστασιακή γραπτή εγγύηση καλής
λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των αναγκαίων
υλικών και μικροϋλικών και η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών και
μικροεργασιών, έστω και αν δεν περιγράφονται, για την παράδοση του συστήματος
εξαερισμού της αίθουσας σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.
 Ισχυρά ρεύματα
Ρευματοδότες – φωτισμός – κανάλια
Από τους δύο πίνακες που υπάρχουν στον όροφο θα τροφοδοτηθούν οι νέες καταναλώσεις
ρεύματος (κλιματιστική μονάδα, ρευματοδότες, φωτισμός, εξαερισμός, φωτισμός ασφαλείας
κλπ) της αίθουσας (meeting room).
Η νέα αυτή εγκατάσταση θα υλοποιηθεί με προσθήκη στους υφιστάμενους πίνακες του
προβλεπόμενου ηλεκτρολογικού υλικού και με εξωτερική καλωδίωση κατάλληλου τύπου και
διατομής προς τις αντίστοιχες καταναλώσεις. Η εγκατάσταση θα πρέπει να ικανοποιεί το
πρότυπο HD 384 και τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς. Οι καλωδιώσεις τόσο για τα
ισχυρά, όσο και για τα ασθενή ρεύματα, θα οδεύουν από την ψευδοροφή προς τα κάτω στις
δύο πλευρές της αίθουσας μέσα από επιτοίχιο πλαστικό κανάλι 100Χ50 με δυνατότητα
στερέωσης ρευματοδοτών και διακοπτών. Το κανάλι αυτό θα οδεύει οριζόντια στους
πλευρικούς τοίχους (γυψοσανίδα) και όπου υποδειχθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους της
Υπηρεσίας. Στο κατακόρυφο τμήμα του καναλιού κοντά στην πόρτα εισόδου (υαλόθυρα) θα
τοποθετηθούν οι διακόπτες φωτισμού και εξαερισμού και στα οριζόντια τμήματα θα
υπάρχουν τουλάχιστον 6 ρευματοδότες σούκο, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την
Υπηρεσία.
Νέες παροχές ρεύματος
Θα εγκατασταθούν δύο νέες ηλεκτρικές παροχές από τον κεντρικό πίνακα στο Β’ υπόγειο
μέχρι τον χώρο του Computer Room στο ισόγειο.
Από δύο διαθέσιμες μονοφασικές γραμμές εφεδρείας των 25Α στον κεντρικό πίνακα
διανομής στο Β’ Υπόγειο θα μεταφερθούν δύο νέες ηλεκτρικές παροχές με δύο παράλληλα
διπλά μονωμένα καλώδια 3Χ6mm2 και θα περάσουν μέσα από οπές που θα ανοιχθούν στις
δύο πλάκες του κτιρίου και από τον χώρο αποθήκης του Α’ Υπογείου. Σημειώνεται ότι από
την οπή της πλάκας του ισογείου θα περάσει και η καλωδίωση ασθενών ρευμάτων που
περιγράφεται στη συνέχεια. Στη διαδρομή τους τα καλώδια θα ενσωματωθούν σε πλαστικό
κανάλι. Τα καλώδια θα καταλήγουν σε ένα ή δύο επίτοιχους ηλεκτρικούς πίνακες ράγας στον
χώρο του Computer Room.
Επιπλέον σε κάθε γραμμή θα τοποθετηθεί γενικός διακόπτης, μονοφασικό ρελέ διαρροής και
τουλάχιστον δύο ασφαλειοδιακόπτες των 16Α που θα αντιστοιχούν σε ίσο αριθμό επίτοιχων
ρευματοδοτών σούκο (τέσσερις κατ’ ελάχιστον) που θα τοποθετηθούν στο χώρο αυτό και θα
τροφοδοτηθούν με καλώδια που θα στερεωθούν επίτοιχα.
 Ασθενή ρεύματα.
Τηλεφωνία/LAN
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Για την κάλυψη της εν λόγω αίθουσας (α’ υπόγειο) σε τηλεφωνία και δίκτυο Ethernet θα
τοποθετηθεί η κατάλληλη καλωδίωση UTP Cat 6 που με ή χωρίς πρόσθετο ενεργό
εξοπλισμό, θα πρέπει να παρέχει στο χώρο αυτό τουλάχιστον 2 γραμμές τηλεφώνου και 6
γραμμές δικτύου Ethernet.
Η καλωδίωση αυτή θα ξεκινά από το ικρίωμα στο χώρο του Computer Room (ισόγειο), θα
διέρχεται από την οπή στην πλάκα του ισογείου, που περιγράφηκε ανωτέρω και μέσω
σταθερά βιδωμένων πλαστικών καναλιών θα καταλήγει στο χώρο πάνω από την ψευδοροφή
της αίθουσας. Τέλος, θα περάσει μέσα από τα κατακόρυφα πλαστικά κανάλια στις δύο
πλευρές της αίθουσας. Οι θέσεις τερματισμού και τοποθέτησης των αντίστοιχων πριζών στα
οριζόντια κανάλια, θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Εγκατάσταση Βιντεοπροβολέα
Στην οροφή (η ακριβής θέση θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία), θα τοποθετηθεί κατάλληλη
βάση στερέωσης βιντεοπροβολέα.
Η στήριξη θα γίνει στην πλάκα οροφής (οπλισμένο σκυρόδεμα) και θα διέρχεται μέσα από
την ψευδοροφή. Στη θέση αυτή θα πρέπει να τερματίζουν τα κατωτέρω κατάλληλα καλώδια
για
(α) τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα,
(β) παροχή οπτικού σήματος VGA,
(γ) παροχή σήματος HDMI.
Τα εν λόγω καλώδια θα οδεύουν κατάλληλα στερεωμένα πάνω από την ψευδοροφή και θα
καταλήγουν στην πλευρά της αίθουσας σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, όπου
και θα κατέρχονται μέσα από πλαστικό κανάλι, ώστε να μπορούν να συνδεθούν με Η/Υ στην
προτεινόμενη θέση..
 2.1.γ Δάπεδο
 Επίστρωση τσιμεντοκονίας (εάν κρίνεται απαραίτητο) συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ,
και πάχους 1,5 εκ. με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις και εν συνεχεία διάστρωση
δαπέδου με ειδική κόλλα.
Αρχικά θα γίνει επίστρωση της επιφάνειας 45 τμ του δαπέδου με τσιμεντοκονίαμα (εάν
κρίνεται απαραίτητο) αποτελούμενη από μία διάστρωση τσιμεντοκονιάματος των 450kg
τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και μεσαίας διαβάθμισης και δεύτερη διάστρωση με πατητό
τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο. Ακολούθως θα τοποθετηθεί
δάπεδο συνολικής επιφάνειας 45 τμ, κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων
λωρίδων τύπου «μωσαϊκ-παρκέ», ανεξάρτητα από διαστάσεις και σχέδιο τοποθέτησης,
πάχους 8 έως 10mm που κολλιέται με ειδική κόλλα σε επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια
κατάλληλα επεξεργασμένη (ως ανωτέρω) και καθαρή, δηλαδή πλάκες συνδυασμένων
δρύινων λωρίδων, κόλλα, μικροϋλικά, εργασία, προετοιμασίας της επιφάνειας (με ξύσιμο και
τρίψιμο της επιφάνειας) και επικόλλησης του δαπέδου.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα υφιστάμενα φρεάτια του δαπέδου έτσι ώστε να
δημιουργηθούν καπάκια με επικάλυψη από το ίδιο υλικό του δαπέδου (δρύινες λωρίδες
τύπου «μωσαϊκ-παρκέ») προκειμένου να εξασφαλιστεί η επισκεψιμότητα των φρεατίων.
 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8cm, πάχους τουλάχιστον 8mm
Σε όλη την ανωτέρω επιφάνεια διάστρωσης των δαπέδων θα τοποθετηθεί κατάλληλα
σοβατεπί από ξυλεία τύπου Σουηδίας ή αντίστοιχου υλικού και απόχρωσης με το δάπεδο,
πλάτους 5 έως 8 εκατοστά και πάχους τουλάχιστον 8mm και μήκους τουλάχιστον 2m,
πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 80cm
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και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών, που θα
καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου.
 2.1.δ. Αντικατάσταση δύο (2 τεμ.) Υφιστάμενων Πορτών.
Κατάλληλη αντικατάσταση των δύο υφιστάμενων μεταλλικών πορτών με αντίστοιχου
μεγέθους νέες πόρτες.
Η μια εκ των δύο μεταλλικών πόρτων (πόρτα αποθ. αρχείου), επιφανείας 2,2 τ.μ θα
αντικατασταθεί με μονόφυλλη, ξύλινη θύρα κατασκευασμένη από ξυλεία τύπου Σουηδίας με
φύλλα πρεσσαριστά (M.D.F. πάχους 6mm). Τα θυρόφυλλα θα είναι λακαριστά λευκού
χρώματος.
Στην παρούσα περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών
τοποθέτησης και στερέωσης έστω και αν δεν περιγράφονται καθώς και η εκτέλεση όλων των
εργασιών προσαρμογής της πόρτας επί της υφιστάμενης μεταλλικής κάσσας του εν λόγω
χώρου επιτυγχάνοντας άριστη απόδοση και αξιοπιστία (αντοχή).
Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια και η τοποθέτηση χειρολαβής και κλειδαριάς απλού
ορειχάλκινου κυλίνδρου ανθεκτικά στην σκουριά και την διάβρωση.
Η δεύτερη μεταλλική πόρτα (διαδρόμου), επιφανείας 2,2 τ.μ θα αντικατασταθεί με
αντίστοιχης επιφάνειας μονόφυλλη, Υαλόθυρα από κρύσταλλο τύπου Securit πάχους 10mm,,
με τους μεντεσέδες, τους μηχανισμούς, το κλείθρο, την σούστα δαπέδου, τις
χειρολαβές/πόμολα και λοιπά εξαρτήματα από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο. Στην επιφάνεια
της υαλόθυρας θα ‘δημιουργηθεί ’με αμμοβολή του κρυστάλλου (τύπου Securit), σύνθετο
σχέδιο με γραμμικά σχέδια (ρίγες κλπ) και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων τεχνικών
υπαλλήλων της Υπηρεσίας.
Χώρος υγιεινής (W.C)
 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.
Κατασκευή εμφανούς επίπεδου μεταλλικού σκελετού ελαφράς ψευδοροφής οποιουδήποτε
σχήματος και μεγέθους και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές
διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής
λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους
οριζοντίωσης, αναρτημένο με γαλβανισμένους ήλους μηχανικά ή χημικά αγκυρωμένους, και
γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, ήλοι ενδεικτικού τύπου ‘HILTI’ σύνδεσμοι και
μικροϋλικά, καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης
 Ψευδοροφή διακοσμητική επισκέψιμη.
Στην οροφή τoυ υπόγειου χώρου υγιεινής (w.c), θα κατασκευαστεί/αναρτηθεί από τον
ανωτέρω μεταλλικό σκελετό, ψευδοροφή συνολικής επιφάνειας  10 τμ , διακοσμητική
επισκέψιμη, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας και οιουδήποτε σχεδίου σύμφωνα με τις οδηγίες των τεχνικών υπαλλήλων
της υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται :
 Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του ανωτέρω σκελετού ανάρτησης (μεταλλικός
σκελετός ψευδοροφής) για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης
της εν λόγω ψευδοροφής.
 Η τοποθέτηση των εμφανών ή μη, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων
της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού
αποτελέσματος.
2.2.
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 Η τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωση της επιλογής της
Υπηρεσίας.
Θα γίνει επισκευή [τοπικά] στην υπάρχουσα εσωτερικά του w.c. ξύλινη θύρα.. Στη συνέχεια η
θύρα αυτή θα στοκαριστεί και θα βαφεί.
Περιλαμβάνεται επίσης, (σε αντικατάσταση των υφιστάμενων)
η προμήθεια και η
τοποθέτηση χειρολαβών και κλειδαριάς απλού ορειχάλκινου κυλίνδρου ανθεκτικά στην
σκουριά και την διάβρωση
 Φωτιστικά - Διακόπτες
Στο χώρο του λουτρού του Α’ Υπογείου (πάνω από τους νιπτήρες), καθώς και μέσα στο
χώρο της λεκάνης θα τοποθετηθούν στεγανά φωτιστικά σώματα κατάλληλα για χώρους
λουτρού, με λάμπες τύπου LED, αντικαθιστώντας τα όποια υπάρχοντα. Ειδικότερα στην
ψευδοροφή του λουτρού θα τοποθετηθούν δύο φωτιστικά όμοια με αυτά της αίθουσας
συσκέψεων, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Η τροφοδοσία τους θα γίνει
από την υπάρχουσα παροχή του υφιστάμενου φωτιστικού, το οποίο θα παραμείνει στη θέση
του, χωρίς ηλεκτρική παροχή.
Επιβάλλεται να ελεγχθεί η ορθή λειτουργία της καλωδίωσης και των διακοπτών που
τροφοδοτούν τα φωτιστικά αυτά και να επισκευαστεί η όποια βλάβη.
Τέλος, θα αντικατασταθούν οι εντοιχισμένοι χωνευτοί ηλεκτρικοί διακόπτες, καθώς και ο
σκεπαστός ρευματοδότης που βρίσκονται στο χώρο του λουτρού με καινούριους, υψηλής
ποιότητας και έγκρισης των υπαλλήλων της Υπηρεσίας.
 Υδραυλικά – Είδη Υγιεινής
Στο χώρο του λουτρού θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες :
- Απομάκρυνση/Αποξήλωση του ουρητήρα που υπάρχει και απομόνωση των αγωγών
νερού και αποχέτευσης.
- Τοποθέτηση κατάλληλης διαμέτρου και αντοχής καλύμματος στη λεκάνη καθώς και
έλεγχος/-επισκευή του δοχείου πλύσης (καζανάκι).
- Επισκευή και καθαρισμός των υφιστάμενων νιπτήρων, σιφωνιών και βρυσών.
- Καθαρισμός των πλακιδίων που καλύπτουν τις επιφάνειες, ιδίως του πατώματος.
 Επισκευή Σαθρών Επιχρισμάτων
Θα πραγματοποιηθεί επισκευή όλων των σαθρών επιχρισμάτων από την ανιούσα υγρασία.
Η εργασία περιλαμβάνει προσεκτική αποκόλληση του φθαρμένου τμήματος και τρίψιμο της
επιφάνειας με συρματόβουρτσα ή ελαφρύ τριβείο χειρός. Κατασκευή νέου επιχρίσματος με
μαρμαροκονίαμα 1:2 ή τσιμεντοκονίαμα, σε τρεις στρώσεις.
 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων (με εφαρμογή άκαυστου αντιμουχλικού
χρώματος)
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών
επιφανειών σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις των Τεχνικών υπαλλήλων της
Υπηρεσίας και τις ΕΤΕΠ, 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος ( με εφαρμογή
άκαυστου αντιμουχλικού χρώματος) υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιοακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.
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2.3. Δημιουργία/ανακαίνιση των δύο (2) υφιστάμενων αποθηκευτικών χώρων
αρχείου (Αποθήκη 1 & 2) καθώς και ανακαίνιση διαδρόμου (α΄υπογείου), επιφανειών
κλιμακοστασίου (σκάλα-πλατύσκαλο και οροφή) από το ισόγειο στο α υπόγειο και
από το α’ υπόγειο προς το β’ υπόγειο.
Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την δημιουργία δύο (2) χώρων αρχείου καθώς
και την ανακαίνιση των υπολοίπων χώρων (διάδρομος, κλιμακοστάσια κλπ)είναι οι εξής:
 Επισκευή Σαθρών Επιχρισμάτων
Επισκευή όλων των σαθρών επιχρισμάτων από την ανιούσα υγρασία (σε όλη την επιφάνεια
των τοιχοδομών και της οροφής). Η εργασία περιλαμβάνει προσεκτική αποκόλληση του
φθαρμένου τμήματος και τρίψιμο της επιφάνειας με συρματόβουρτσα ή ελαφρύ τριβείο
χειρός. Κατασκευή νέου επιχρίσματος με μαρμαροκονίαμα 1:2 ή τσιμεντοκονίαμα , σε τρεις
στρώσεις.
 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων τοιχοποιίας και οροφής( με εφαρμογή
άκαυστου αντιμουχλικού χρώματος)
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί (με εφαρμογή άκαυστου αντιμουχλικού χρώματος) επί
επιφανειών επιχρισμάτων (σε όλη την επιφάνεια των τοιχοδομών και της οροφής) με
υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως με
σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις των
Τεχνικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας και τις ΕΤΕΠ , 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών
επιχρισμάτων". Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος
υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.
 Επισκευή των υφιστάμενων εσωτερικών θυρών (1 w.c, 1 αποθ.1 και 1 διαδρόμου/
συνολικά 3 τεμ.) .
Θα γίνει επισκευή [τοπικά] στις ξύλινες εσωτερικές θύρες των διαδρόμων που συνδέουν το
εσωτερικό του κτηρίου με τον διάδρομο. Στη συνέχεια οι θύρες αυτές θα στοκαριστούν και
θα βαφούν.
Περιλαμβάνεται επίσης, (σε αντικατάσταση των υφιστάμενων)
η προμήθεια και η
τοποθέτηση χειρολαβών και κλειδαριών απλού ορειχάλκινου κυλίνδρου ανθεκτικά στην
σκουριά και την διάβρωση.
Στην περίπτωση που η πόρτα του διαδρόμου/κλιμακοστασίου του α’ υπογείου δεν μπορεί να
αντικατασταθεί από την αντίστοιχη του β υπογείου , τότε στην υφιστάμενη πόρτα του α
υπογείου θα τοποθετηθεί/ενσωματωθεί κατάλληλα διαφανής Υαλοπίνακας επιφάνειας 1 τμ.,
πάχους 4mm επί ξύλινου σκελετού.

Πυρανίχνευση
Στους δύο χώρους αποθηκών/αρχείου (αποθ. 1 & 2), θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία
των οροφών τους συνολικά δύο ανιχνευτές καπνού-θερμότητας, ένας σε κάθε χώρο,
συμβατοί με το ήδη εγκατεστημένο σύστημα πυρανίχνευσης στο κτίριο, με τάση τροφοδοσίας
24 Volt DC. Οι ανιχνευτές αυτοί θα συνδεθούν παράλληλα με το κομβίο αναγγελίας που
υπάρχει στο πλατύσκαλο του Α’ υπογείου, ώστε σε περίπτωση ενεργοποίησης κάποιου από
αυτούς να φαίνεται στον πίνακα πυρανίχνευσης σήμα στο επίπεδο του Α’ υπογείου. Η
καλωδίωση προς τους ανιχνευτές θα ακολουθήσει οδεύσεις που θα υποδειχθούν από τους
αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και θα προστατεύεται με λευκό πλαστικό κανάλι,
στερεωμένο με βίδες στις αντίστοιχες επιφάνειες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Προμήθεια Υλικών και καταλληλη ενσωμάτωσή τους για την επισκευή και εσωτερική διαμόρφωση των υπόγειων
χώρων στη Κεντρική ΥΠΥ

α/α

Νέα τοιχοδομή

ΧΩΡΟΣ

Υφιστάμενες τοιχοποιίες

Meeting Room

Οροφή
Δάπεδο (Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δοθεί στα φρεάτια του δαπέδου
έτσι ώστε να δημιουργηθούν
καπάκια από το υλικό του δαπέδου
-κολλήτές πλάκες συνδυασμένων
δρύινων λωρίδων- για τηνπλήρη
εξασφάλιση της επισκεψιμότητας
των φρεατίων)

1

2
3
4

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και
επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά
με ανθυγρή γυψοσανίδα με εσωτερική μόνωση
πετροβάμβακα 20 τ.μ/πλευρά έκαστη γυψοσανίδα
ΝΑΙ
και 20 τμ πετροβάμβακα
Χρωματισμοί επιφανειών τοιχείου τσιμεντοσανίδα
ΝΑΙ
(εξωτερ.) και ανθυγρή γυψοσανίδα (εσωτερ.)
Τοιχοπετάσματα/γυψοσανίδα επι μεταλλικού σκελετού
ΝΑΙ
και ακολούθως χρωματισμοί αυτών
ΝΑΙ
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Ψευδοροφή διακοσμήτική επισκέψιμη, φωτιστική

6

Επιστρώση τσιμεντοκονίας και εν συνεχεία Δάπεδο
κολλήτο από πλάκες συνδυασμένων δρυινων λωρίδων

Πόρτες
9

10

Κλιματισμός

11

Αερισμός

12

Ασθενή ρεύματα

13

Χώρος υγιεινής (w.c)

Ανακαίνιση δύο Υφιστάμενων
αποθηκευτικών χώρων (αποθήκη 1 & 2,
διαδρόμου (α' υπόγειο) και δύο
κλιμακοστασίων

ΝΑΙ

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8cm και πάχους τουλάχιστον
8mm.
Αντικατάσταση υφιστάμενης μεταλλικής πόρτας
(διαδρόμου) με Υαλόθυρα από κρύσταλλο τύπου
Securit πάχους 10mm & τοποθέτηση νέων χειρολαβών
και κλειδαριών.Δημιουργία σύνθετου σχεδίου με
αμμοβολή κρυστάλλου
Αντικατάσταση υφιστάμενης μεταλλικής πόρτας
(αποθήκης-αρχείου) με μονόφυλλη ξύλινη θύρα με
φύλλα πρεσσαριστά MDF πάχους 6mm, βαμένη &
τοποθέτηση νέων χειρολαβών και κλειδαριών
Εγκατάσταση φωτιστικών στην ψευδοροφή
Καλωδιώσεις ισχυρών ρευμάτων διακόπτες και
ρευματοδότες. Νέες παροχές ρεύματος προς το
Computer Room.
Εγκατάσταση κλιματιστικού με την εσωτερική μονάδα
στην ψευδοροφή
Τοποθέτηση στομίων, σωληνώσεων και εξοπλισμού για
τον εξαερισμό του χώρου
Εγκατάσταση καλωδιώσεων, υποδομής και σημείων
σύνδεσης για τηλεφωνία, δίκτυο Ethernet και
εγκατάσταση βιντεοπροβολέα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

ΝΑΙ

2

Ψευδοροφή διακοσμητική επισκέψιμη.

ΝΑΙ

3

Επισκευή της υφιστάμενης εσωτερικής θύρας,
στοκάρισμα βάψιμο & τοποθέτηση νέων χειρολαβών
και κλειδαριών

ΝΑΙ

4

Επισκευή σαθρών επιχρισμάτων

ΝΑΙ

1

5
Φωτιστικά - Διακόπτες

6

Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής

7
1
2

3

4
Πυρανίχνευση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8

Φωτιστικά - Ισχυρά ρεύματα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΌΧΙ)

5

7

Στήλη1

5

Χρωματισμοί επι επιφανειών επιχρισμάτων με
εφαρμογή άκαυστου αντιμουχλικού χρώματος
Εγκατάσταση φωτιστικών στην ψευδοροφή,
καλωδιώσεις, ρευματοδότης και διακόπτης
Απομάκρυνση ουρητήρα, κάλυμμα λεκάνης, επισκευή
νιπτήρων και δοχείου πλύσης, καθαρισμός.
Επισκευή σαθρών επιχρισμάτων (σε όλη την επιφάνεια
των τοιχοδομών και της οροφής)
Χρωματισμοί επι επιφανειών επιχρισμάτων τοιχοποιίας
και οροφής με εφαρμογή άκαυστου αντιμουχλικού
χρώματος
Επισκευή των υφιστάμενων εσωτερικών τριών θυρών
(διαδρόμου, αποθ.-αρχείου & w.c)
στοκάρισμα/βάψιμο καθώς και τοποθέτηση νέων
χειρολαβών και κλειδαριών
Διαφανής Υαλοπίνακας πάχους 4mm επί ξύλινου
σκελετού συνολικής επιφάνειας 1 τ.μ. (εάν κρίνεται
απαραίτητο).
Τοποθέτηση και σύνδεση πυρανιχνευτών στους χώρους
αρχείου
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος

Τόπος ………..Ημερομηνία ……/……./2015
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1.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ Υ.Π.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την υπ’ αριθμό …./2015 / ….-…….-2015 Προκήρυξη για την Κεντρική Υπηρεσία της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ-

Αριθμητικώς:
Ολογράφως

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ-

Αριθμητικώς:……………………………..
Ολογράφως:…

………………………………
…………………………
αριθμητικώς
ολογράφως

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος
Τόπος ………………..Ημερομηνία ……/……./2015
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός ………….
Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό...................
που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «την Προμήθεια Υλικών και κατάλληλη
ενσωμάτωση τους για την επισκευή και την εσωτερική αναδιαμόρφωση των υπόγειων χώρων του κτιρίου
της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» και συγκεκριμένα για την Προμήθεια Υλικών και κατάλληλη
ενσωμάτωση τους για την επισκευή και την εσωτερική αναδιαμόρφωση των υπόγειων χώρων του κτιρίου
της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με την αριθμό................... Προκήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ -

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr

Αθήνα …./ 09/2015
Αριθμ. πρωτ.:………..

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ......
Στην Αθήνα σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός
H …………………. που εδρεύει στην …………………, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσας από την …………………..………, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση
ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η εταιρεία με την επωνυμία ………………………………..….. που εδρεύει στην …… …………………….. *,
έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ.................. και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον κο …………………….., ……………………………….….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,
Λαμβάνοντας υπόψη :
1)Την υπ. αριθ. …….. από …………. προκήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την: την Προμήθεια Υλικών και
κατάλληλη ενσωμάτωση τους για την επισκευή και την εσωτερική αναδιαμόρφωση των υπόγειων χώρων του
κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
2) Την από …………….. και με αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του αναδόχου, που
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης προκήρυξης.
3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού της προαναφερόμενης προκήρυξης, στον Προμηθευτή
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση: «της Προμήθειας Υλικών και κατάλληλη ενσωμάτωση
τους για την επισκευή και την εσωτερική αναδιαμόρφωση των υπόγειων χώρων του κτιρίου της Κεντρικής
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής». Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του
Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της από …………………….. προκήρυξης και την υπ’ αριθμ.
................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
Τελικό Σύνολο
Κόστος Ολογράφως σε €

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών/υπηρεσίας θα γίνει το αργότερο έως: …………………………
στην Έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Αθήνα.
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ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδόσεων, για τα
οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα/ αρτιότητα.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος
γίνεται με μακροσκοπική εξέταση.
Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή.
Συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη
διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.
Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός την παραλαβή της
προμήθειας, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα
συναφθεί.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και
γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ Ή ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ` αυτή,
εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης
που τυχόν του χορηγήθηκε.
2. Η Υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο, με ελεύθερη τιμή και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά
βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από
την κατάπτωση της εγγύησης και των κυρώσεων που θα του επιβληθούν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 34 του Π.Δ.118/2007.
ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των
………………………..………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ
……….% ……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά
………………………………………. ευρώ και …………..………. λεπτών (……….,…€).
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές,
νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που
πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες
αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας χωρίς καμία περαιτέρω
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Προμηθευτή και οι ακόλουθες πληρωμές θα είναι σε Ευρώ.
Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση και παραλαβή του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών
απαιτούμενων κατά περίπτωση παραστατικών – δικαιολογητικών, απολογιστικά.
Ειδικότερα, η πληρωμή για τον ανάδοχο του έργου ( Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής) το οποίο
χρηματοδοτείται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 43-640
του έτους 2015, θα πραγματοποιηθεί μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, εφόσον
προηγουμένως έχουν παραληφθεί και διαβιβαστεί αρμοδίως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος) παραμένουν σταθερά και δεν
υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι:
α) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: 0,10 % (επί της συμβατικής αξίας)
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β) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ: 3% (3% επί του 0,10% της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
δ) ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ: 20% (20% επί του 2% του Χαρτοσήμου)
ε) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ: Παρακράτηση φόρου 4% ή 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 55 παρ. 1 εδάφιο
(στ) του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α).
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την με αριθμό ……..……
Εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού ………….. ευρώ (….…. €) (5% της
συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος
μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Προκήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή όλης της προμήθειας ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση
προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου
της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη
κατάπτωση.
ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την
εκτέλεση της προμήθειας.
2. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
4. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας.
5. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν
από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο.
6. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες και ευθύνες που
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Προμηθευτής θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
Ο Προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται
άμεσα με την εκτέλεση του παρούσας προμήθειας και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη
γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Προμηθευτής μεταφέρει
αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με
αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.
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Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε
γνώση του Προμηθευτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι
εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους ακόμα κι αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως
τέτοια.
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών
στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο,
αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Προμηθευτής
υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Προμηθευτή, η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και
να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που
θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του
Προμηθευτή, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα,
στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή
καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά
κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης
παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους
από της Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει
να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Προμηθευτή, ο οποίος
υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του
τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή
αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή
αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Προμηθευτής επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος, απαλλασσομένου του προμηθευτή
από την υποχρέωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αυτές που κωλύονται από το γεγονός της
ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας
με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου
(ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής.
Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία
έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο
Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη
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περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για την προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της
καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών
προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν μη
δικαιούμενης της Αναθέτουσας να αρνηθεί αδικαιολόγητα την παραλαβή αυτών παρά μόνο σε περίπτωση
παραβίασης των όρων της παρούσας σύμβασης.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από …………………….. προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η
από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας
σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών
τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
γ) Η προκήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της
παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα
Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος ………………., ΤΚ
…………….. τηλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 …………………..
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση
αυτή ή με φαξ.
ΑΡΘΡΟ 14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί με βάση
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Επί διαφωνίας κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την
ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα
για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τέσσερα πρωτότυπα, εκ των οποίων έκαστο
συμβαλλόμενο μέρος έλαβε ένα.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Υ.Π.Υ.
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