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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ 
ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
 
ΕΡΓΟ:  Κατασκευή και τοποθέτηση τεντών  
 στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου IV/EKEK  
 

Κριτήριο Αξιολόγησης:  Χαμηλότερη τιμή 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  6.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% 1.380,00 Ευρώ 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 7.380,00 Ευρώ  
 

Χρονική διάρκεια του Έργου : 1 μήνας 
 
Ημερομηνία ∆ημοσίευσης στην ιστοσελίδα  ΙΤΕ: 16/05/2014 
 
Ημερομηνία Ανάρτησης στην ∆ιαύγεια: 16/05/2014 
 
Ημερομηνία Ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλ. Μητρώο ∆ημοσίων Συμβάσεων: 16/05/2014 
 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η κατασκευή και τοποθέτηση τεντών σε 
υφιστάμενη κατασκευή για τις ανάγκες σκίασης των εξωτερικών χώρων του 
κτηρίου IV/ΕΚΕΚ του ΙΤΕ.   

 

Συγκεκριμένα οι εξωτερικοί  χώροι του κτηρίου IV/EKEK θα καλυφθούν με δεκαπέντε 
τέντες (15) στην δυτική πλευρά του κτηρίου και δεκατέσσερις (14) τέντες στη βόρεια 
πλευρά. Σύνολο τεμαχίων είκοσι εννέα (29).  

Όλα τα παραπάνω θα είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή, τις 
φωτογραφίες 1,2,3 και το σχέδιο 1 που επισυνάπτονται. 

 

Οι προσφορές θα παραδοθούν σφραγισμένες με υποχρέωση λήψης Αρ. 
Πρωτοκόλλου έως και την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014 & ώρα 13:00 στα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΤΕ, στο Α’ όροφο κτηρίου ΚΕΕΚ, Νικ.Πλαστήρα 100, 
Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης. Ο προσφέρων θα πρέπει μαζί με την 
οικονομική προσφορά του να προσκομίσει δείγμα.  

 
Κριτήριο αξιολόγησης : Χαμηλότερη τιμή 
Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών :  2 μήνες 
Χρονική διάρκεια έργου : 30 ημερολογιακές ημέρες 
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Τρόπος πληρωμής: 60 ημέρες από την ολοκλήρωση και παραλαβή των εργασιών και 
την έκδοση του σχετικού παραστατικού. Το ποσό υφίσταται τις νόμιμες κρατήσεις. 
 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, στον Α’ όροφο του κτηρίου ΚΕΕΚ του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας & Έρευνας στο Ηράκλειο, την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014 και ώρα 
13:00.  
 
Γενικοί Όροι:  
1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να 

λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των  συνθηκών του έργου.  
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.  
3. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την 

απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους. 
4. Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του, ότι όλες οι εργασίες που 

προκαλούν όχληση όπως θόρυβος ,δημιουργία σκόνης κτλ, θα γίνονται μόνο τις μη 
εργάσιμες ώρες και μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του ΙΤΕ. 

5. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των αχρήστων υλικών που θα 
προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνον σε χώρους που 
επιτρέπεται από την Τεχνική Υπηρεσία, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα 
μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο 
προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτιρίου.   

6. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή θα γίνει πλήρης καθαρισμός 
των χώρων, ώστε οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε 
άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση. 

7. Όλα τα υλικά κι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου 
θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα 
γνωστών κατασκευαστών χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα 
βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις 
προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή και 
τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα 
αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες  της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

8. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα 
περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παρακάτω τεχνική 
περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, 
έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. 

9. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι 
έμπειρο, να έχει τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρμόδιες αρχές και να 
τηρούνται οι  απαιτήσεις ασφάλισης στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.  
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Β’ ΜΕΡΟΣ:  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΣΧΕΔΙΟ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΝ  EΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ IV/ΕΚΕΚ  

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στη κατασκευή και τοποθέτηση τεντών σε υφιστάμενη 
κατασκευή στους  χώρους  του  κτηρίου  IV/ΕΚΕΚ  του  ΙΤΕ  (φωτογραφίες 1  και 2). Οι  ανωτέρω  
χώροι  θα    καλυφθούν  με  δεκαπέντε  (15)  τέντες  στην  δυτική  πλευρά  του  κτηρίου  και 
δεκατέσσερις (14) τέντες στη βόρεια πλευρά. Σύνολο τεμαχίων είκοσι εννέα (29). Επιθυμητό 
χρώμα:  λευκό –  ζαχαρί. Ο προσφέρων θα πρέπει μαζί με  την οικονομική προσφορά του να 
προσκομίσει δείγμα.  

Η κατασκευή που αφορά τις 29 συνολικά τέντες, αναλύεται ως ακολούθως, σύμφωνα και με 
το σχέδιο 1 που επισυνάπτεται. 

α/α    Διαστάσεις  Επιφάνεια 

1    2m  2,9m  5,8m2 

2    2,5m  2,9m  7,25 m2 

3    2,5m  2,5m  6,25 m2 

4    2,5m  2,5m  6,25 m2 

5    2,5m  2,5m  6,25 m2 

6    2,6m  2,5m  6,5 m2 

7    2,6m  2,5m  6,5 m2 

8    2m  2,5m  5 m2 

9    2m  2,5m  5 m2 

10    2m  2,5m  5 m2 

11    2m  2,5m  5 m2 

12    2m  2,5m  5 m2 

13    2m  2,5m  5 m2 

14    2m  2,5m  5 m2 

15    ‐  ‐  3,13 m2 (τριγωνικό σχήμα) 

16    ‐  ‐  3,13 m2 (τριγωνικό σχήμα) 

17    2m  2,5m  5 m2 

18    2m  2,5m  5 m2 

19    2m  2,5m  5 m2 

20    2m  2,5m  5 m2 

21    2m  2,5m  5 m2 

22    2m  2,5m  5 m2 

23    2m  2,5m  5 m2 

24    2m  2,5m  5 m2 

25    2m  2,5m  5 m2 

26    2m  2,5m  5 m2 
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27    2m  2,5m  5 m2 

28    2m  2,5m  5 m2 

29    2m  2,5m  5 m2 

ΣΥΝΟΛΟ    151,06 m2 

         

Το  σύνολο  των  προϋπολογιζόμενων  τετραγωνικών,  για  το  καθορισμό  του  κόστους  είναι 
155m2.  Ο  προσφέρων  οφείλει  να  λάβει  γνώση  των  τοπικών  συνθηκών.  Στη  προσφορά 
περιλαμβάνεται ο ειδικός τρόπος τάνυσης στο μέσον της τέντας   του κάθε τμήματος   για να 
επιτευχθεί  διμερής  κλίση  για  την απορροή όμβριων.  Προτείνεται  γαλβανισμένη  κοιλοδοκός 
80x40  βαμμένη στο χρώμα του κτηρίου. 

Η κάθε τέντα θα είναι σταθερή και θα προσαρμοστεί σε υφιστάμενη κατασκευή. 

Το  σκοινί  δεσίματος  θα  είναι  ειδικού  τύπου    έτσι  ώστε  να  αντέχει  σε  ανεμοπίεση  και  
καταπόνηση σε εφελκυσμό. Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 7 χρόνια. Το 
δέσιμο των τεντών θα είναι με τέτοιο τρόπο ώστε με την ανεμοπιεση να μην χαλαρώνουν οι 
σύνδεσμοι. Στο σημείο δεσίματος θα τοποθετηθεί ειδικό δαχτυλίδι από αλουμίνιο και εκεί θα 
εφαρμοστεί το «δέσιμο» με την υφιστάμενη κατασκευή. (Φωτ 3) 

Το  τεντόπανο  θα  είναι  υψηλής  αντοχής,  ευρωπαϊκών  προδιαγραφών,  με  ραφές 
πολυεστερικής  κλωστής,  μονοκόμματο  και  θα  έχουν  εγγύηση,  καλής  λειτουργίας  και 
υποστήριξης    7  χρόνια.  Συγκεκριμένα  η  πυκνότητα  του  υφάσματος  και  η  ποιότητά  του  να 
είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

‐Αυτοπλενόμενο 

Η  ειδική  επίστρωση  Self  Cleaning βασίζεται  στη  Νανοτεχνολογία  που  αποτρέπει  την 
προσκόλληση  των  ρύπων,  απλοποιώντας  την  αφαίρεση  τους ψεκάζοντας  με  νερό  ή  βροχή. 
Δίνει υψηλή αντίσταση κατά της αμμωνίας και των οξέων (ρύποι από πουλιά). 

‐Νέος τύπος νήματος & ύφανσης 

Για τον απόλυτο συνδυασμό βάρους και αντοχής. Θα πρέπει να εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή 
σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας. 

‐Αδιαβροχοποίηση 100% 

 
Επεξεργασία μόνωσης  
Multi Film Protection. 
Αδιαβροχία: Υ ‐ 342 ‐ 150 + 
Spray test: Υ ‐ 341 ‐ 150 + 
 

‐Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία 

Η ειδική επεξεργασία σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb θα πρέπει να χαρίζουν 
προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία. 

‐Φιλικότητα προς το περιβάλλον 

Οι  πρώτες  ύλες  που  χρησιμοποιούνται  πληρούν  τις  προδιαγραφές  προστασίας  του 
περιβάλλοντος. 

‐Υψηλή αντοχή στους δυνατούς ανέμους 

Θα πρέπει να διαθέτουν ειδικά επεξεργασμένο νήμα και μοναδικές προδιαγραφές ύφανσης 
που δημιουργούν το πιο δυνατό τεντόπανο με τη μέγιστη αντοχή στο σκίσιμο. 

‐Μέγιστη αντοχή στο χιόνι και τον πάγο 
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Τα  τεντόπανα  θα  έχουν  τη  μέγιστη  προστασία  απέναντι  στο  χιόνι  και  τον  πάγο  γιατί 
κατασκευάζονται  από  ειδικό  τύπο  νημάτων  με  αντοχή  στις  ακραίες  μεταβολές  της 
θερμοκρασίας. 

‐Εγγύηση Ασηψίας 
7 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες χάρη στην ειδική επεξεργασία  
‐100% Polyester 
Θα  πρέπει  να  Παράγονται  με  ειδικό  νήμα  100%  Polyester  και  επιστρώνονται  με  ειδικές 
ακρυλικές ρητίνες για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και την μέγιστη αντοχή. 

Σκίαση ‐ Εφαρμογή ‐ Αντοχή 
Βάρος: 1300 gr/m2  
Φάρδος: 450 cm 
 
Όλα τα τεντόπανα που θα αφαιρεθούν θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του ΙΤΕ.  

 

 

 

Φωτ. 1 
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Φωτ. 2 
 
 
 
 
 

 
Φωτ.3 
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