ΑΔΑ: ΒΛ4Μ469ΗΚΥ-Π6Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΙΤΕ/ Αποκατάσταση στεγάνωσης στην μόνωση του κτηρίου Β’ ΕΤΕΠ
που περιλαμβάνει:
1. Αφαίρεση του έρματος σκύρων και της θερμομονωτικής στρώσης.
2.
Απομάκρυνση των σκύρων.
3.
Αφαίρεση και φύλαξη των θερμομονωτικών πλακών.
4.
Αποκατάσταση βλαβών των shafts και της εσωτερικής όψης των στηθαίων.
5. Τοποθέτηση εξαεριστικών στοιχείων.
6. Αποκατάσταση της στεγάνωσης του δώματος.
7. Χρωματισμός του συνόλου της εσωτερικής όψης του δώματος
8. Επανατοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης
9. Τοποθέτηση έρματος με χρήση πλακών τσιμέντου

1.

Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Τεχνική Υπηρεσία, Ν. Πλαστήρα 100,
70013 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, Τηλ.: 2810-391575,
FAX:
2810-391579,
E-mail:
nikoskal@admin.forth.gr
2.
Προϋπολογισμός έργου: 25.000,00€ πλέον Φ.Π.Α 5.750,00€.
3.
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, στην οδό Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο Κρήτης.
4.
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
ένωση/κοινοπραξία αυτών που έχουν επαγγελματική απασχόληση σχετική με οικοδομικά έργα.
5.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνον για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει
η Διακήρυξη.
6.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
7.
Διάρκεια της σύμβασης: Τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
8.
Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: α. την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας και συγκεκριμένα από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.forth.gr στον σύνδεσμο
Νέα / Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, και β. από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ν. Πλαστήρα 100,
Ηράκλειο Κρήτης – Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΤΕ, Ά Όροφος Κτιρίου ΚΕΕΚ , 10.00-14.00 όλες τις
εργάσιμες ημέρες.
9.
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Τεχνική Υπηρεσία ΙΤΕ,
Ν. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο Κρήτης, είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο
(courier) μέχρι την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00
10.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 - Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας - Τεχνική Υπηρεσία ΙΤΕ, Ά Όροφος ΚΕΕΚ, Ν. Πλαστήρα 100, 70013
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα.
11.
Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1.537,50€. Με την υπογραφή της σύμβασης
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους ποσοστού 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς ΦΠΑ.
12.
Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
13.
Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε
υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη.
14.
Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 2 μήνες.
15.
Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με
τη Διακήρυξη.
16.
Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
17.
Ημερομηνία Ανάρτησης της προκήρυξης στο site ΙΤΕ: 26/07/2013
18.
Ημερομηνία Ανάρτησης της προκήρυξης σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 25/07/2013
19.
Ημερομηνία Ανάρτησης της προκήρυξης σε ΚΗΜΔΣ: 25/07/2013
20.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο: 26/07/2013
21.
Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’
οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα
στους συμμετέχοντες.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΙΤΕ
Κώστας Φωτάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης
Ταχ. Κώδικας
: 71013
Πληροφορίες
: κ. Νίκο Καλαϊτζάκη
Τηλέφωνο
: +302810 391575
FAX
: +30 2810 391579
e- mail
: nikoskal@admin.forth.gr

Ηράκλειο, 25.07.2013
Αριθ.Πρωτ: 487

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ
Έργο : ΙΤΕ\ Αποκατάσταση στεγάνωσης στην μόνωση του κτηρίου Β΄ ΕΤΕΠ

Κριτήριο Αξιολόγησης:

Συμφερότερη προσφορά

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ 5.750,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 30.750,00 €

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας

Ημ. Μην. Έτος

Εβδομάδας

31 Ιουλίου

Τετάρτη

Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου
Κρήτης Ν. Πλαστήρα 100

10.00

2013

Τεχνική Υπηρεσία
Α’ Όροφος κτηρίου ΚΕΕΚ

Χρονική διάρκεια του Έργου : 30 ημέρες
Ημερομηνία Δημοσίευσης στην ιστοσελίδα ΙΤΕ :

26/07/2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης στον τοπικό τύπο :

26/07/2013

Ημερομηνία Ανάρτησης στην Διαύγεια :

25/07/2013

Ημερομηνία Ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ.:

25/07/2013

1.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) για τις ανάγκες του
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική και λειτουργική άποψη προσφορά
με αντικείμενο το έργο «ΙΤΕ\
Αποκατάσταση στεγάνωσης στην μόνωση του κτηρίου Β΄ ΕΤΕΠ» που περιλαμβάνει
τα εξής:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αφαίρεση του έρματος σκύρων και της θερμομονωτικής στρώσης.
Απομάκρυνση των σκύρων.
Αφαίρεση και φύλαξη των θερμομονωτικών πλακών.
Αποκατάσταση βλαβών των shafts και της εσωτερικής όψης των στηθαίων.
Τοποθέτηση εξαεριστικών στοιχείων.
Αποκατάσταση της στεγάνωσης του δώματος.
Χρωματισμός του συνόλου της εσωτερικής όψης του δώματος
Επανατοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης
Τοποθέτηση έρματος με χρήση πλακών τσιμέντου

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου
περιγράφονται στο μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης αυτής.

1.2

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
τον Κανονισμό Προμηθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Υπουργική Απόφαση υπ’
αριθ. 5263(ΦΟΡ)559/19-7-2000
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις
όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και
εμπειρία.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές που, κατά την κρίση της
Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους
αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και
απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, τα τεχνικά φυλλάδια /εγχειρίδια
επιτρέπεται να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. Δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται σε
άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφραση τους στην Ελληνική
γλώσσα.

1.3

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας , στα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας, που βρίσκεται στην οδό Ν. Πλαστήρα 100 στα Βασιλικά Βουτών
Ηρακλείου Κρήτης, στον Ά Όροφο ΚΕΕΚ του ΙΤΕ την 31η Ιουλίου 2013 , ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10.00.
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1.4

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν κύρια
επαγγελματική απασχόληση σχετική με οικοδομικά έργα, που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο
2513/1997.
Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο
διαγωνισμό αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή
αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Δεν επιτρέπεται επίσης η
συμμετοχή ενός υπεργολάβου σε περισσότερα από ένα σχήματα. Οι προσφορές των
υποψηφίων στους οποίους θα συμμετέχει κοινός υπεργολάβος θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

1.5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν
Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, δηλαδή να ανέρχεται στο ποσό των
1.537,50 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 1η Νοεμβρίου 2013. Η
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης με την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του
Παραρτήματος Ι.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ΄4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 που πρέπει να φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο
υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
α) η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης της
οποίας έλαβε γνώση και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συμμετέχει με μία μόνη προσφορά
στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού
β) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου και τα
στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή είναι αληθή και ακριβή,
γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους ανέρχεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού,
δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού,
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ε) δεν έχει κηρυχθεί τελεσίδικα έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου
στ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα. Για τα αλλοδαπά πρόσωπα απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί
από αντίστοιχη Αρχή της χώρας εγκατάστασης τους
ζ) θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του παρόντος
διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα
τεθούν υπόψη του και αποτελούν κατά δήλωση των συντακτών εμπορικό ή επιχειρηματικό
απόρρητο.
η) θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν συντρέχουν
στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού που αναγράφονται στο άρθρο 43 του ΠΔ60/2007 και
αφορά στην προσωπική κατάσταση του υποψηφίου
θ) θα δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο,
ι) θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικασθεί
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης της
εκβίασης της πλαστογραφίας της ψευδορκίας και της δολίας χρεοκοπίας
κ) θα δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920 ή
ειδική εκκαθάριση του Πτωχευτικού Κώδικα, διαδικασία αναδιοργάνωσης, διαδικασία
εξυγίανσης, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή αναδιοργάνωση ή εξυγίανση ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), και δεν τελούν σε
αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών (ή άλλη ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης) και επίσης ότι δεν
έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, (ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους),
λ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού
δικαίου,
μ) Θα αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών του άρθρου 18 της παρούσας
2. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και εκπροσώπηση του Υποψηφίου
Αναδόχου ( καταστατικό με τυχόν τροποποιήσεις του, διορισμός εκπροσώπων)
3. Πρακτικό απόφασης Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ή απόφαση των Διαχειριστών
με την οποία
α) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό
β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει όλα τα έγγραφα του
διαγωνισμού
Οι διαγωνιζόμενοι φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν τέτοιο πρακτικό
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1.6

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για δύο μήνες προσμετρούμενους
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την 1η Οκτωβρίου
2013.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία
Διενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.

1.7

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του
προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου.

1.8

ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές .

1.9

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Η κάθε προσφορά θα
πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύεται από μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται
στην αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να
υποβάλλονται μόνον στην αγγλική γλώσσα.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1* Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα.
2* Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας Διενέργειας.
3* Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθμός αυτής.
4* Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5* Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.
Ο κάθε φάκελος προσφοράς περιέχει τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους:
1. Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος περιέχει :
α. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙΙ «ΕΝΤΥΠΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
β. Η εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της προκήρυξης.
γ. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της προκήρυξης.

2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος περιέχει την Τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το
άρθρο 10.1 της προκήρυξης.
3. Φάκελο Οικονομικής προσφοράς ο οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά σύμφωνα με
το άρθρο 10.2 της προκήρυξης.
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Όλοι οι υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται
στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του,
ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο.
Δεν πρέπει να έχουν ξέσματα σβησίματα προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε
διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα .

1.10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει τεχνική έκθεση με το σύνολο των εργασιών που
προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος στο έργο, η οποία θα πρέπει είναι
σύμφωνη με την περιγραφή του Β΄ Μέρους «Τεχνική Περιγραφή» της Προκήρυξης και
να περιέχει συμπληρωμένα α) τον πίνακα υλικών εφαρμογής και β) την δήλωση
εγγύησης που επισυνάπτονται στο παράρτημα ΙΙ «ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να συμπληρώσει στο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙΙ «ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» το κατ’
αποκοπή ποσό για το σύνολο του έργου.
Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ .
Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.

1.11

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι
την ώρα διενέργειάς του, είτε
β. να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, και
πρωτοκολλούνται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία
Διενέργειας μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του
Προσφέροντος.
Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη
των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.
Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν
έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν
αποσφραγισθεί.

1.12

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την
παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:
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α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν
ικανοποιούν τους όρους της προκήρυξης
β. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών,
σύμφωνα με τα κριτήρια

Α/Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Συντελεστής
βαρύτητας

1.

Συμφωνία προσφοράς με την τεχνική περιγραφή της

50

προκήρυξης
2.

Εγγυήσεις

50

Η βαθμολογία που μπορεί να λάβει κάθε προσφέρων για κάθε Κριτήριο μπορεί να είναι από
100 έως 110. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους Κριτήρια. Η συνολική
βαθμολογία καθορίζεται σε 100 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι
απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή θα αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς στην
περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία κάθε
κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη
βαθμολογία του.
Τέλος, η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, προκύπτει από το άθροισμα των
βαθμολογιών των κριτηρίων.
Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σε οποιοδήποτε σημείο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αποτελεί
λόγο απόρριψης της προσφοράς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά
το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες,
χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας,
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής
Διαγωνισμού, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει το
περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών και θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη
τους.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού
θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού
βαθμού:
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Β = ΒΚ / ΒΤ όπου:
ΒΚ = το συνολικό κόστος της προσφοράς σε Ευρώ,
αξιολόγησης.

και ΒΤ

= ο βαθμός τεχνικής

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο βαθμό
Β.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα
σειρά του βαθμού τεχνικής αξιολόγησης (ΒΤ). Αν οι προσφορές αυτές έχουν και ίδιο βαθμό
τεχνικής αξιολόγησης (ΒΤ), τότε για την τελική τους κατάταξη στον πίνακα γίνεται κλήρωση.
Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

1.13 ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίον
πρόκειται να γίνει κατακύρωση του διαγωνισμού καλείται εντός δέκα (10) ημερών από την
παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο
φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:
α. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή
άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το
οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος
διενέργειας του διαγωνισμού.
β. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου.
Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου των
νομίμων εκπροσώπων τους (αναλόγως με την νομική μορφή των όπως για τους
Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον
Πρόεδρο, Δ/νων Σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ. για Α.Ε.,σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού
προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους τους).
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου,
σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί
εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης

ε. Πιστοποιητικό ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση εξουσιοδοτημένου από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΙΤΕ προέδρου του ΔΣ/ΙΤΕ, έπειτα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για τον
διαγωνισμό επιτροπής.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί
το δικαίωμα:
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή
μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στην απευθείας ανάθεση,
εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων του άρθρου 21 του κανονισμού
προμηθειών του ΙΤΕ .

1.14

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει
όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης.
Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης
από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της
Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων, τα
έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.
(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 10%
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην
Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών
αυτών, αυτό το δικαίωμα
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 2
του Παραρτήματος Ι.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΕ και καταπίπτει υπέρ του ΙΤΕ η εγγύηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό .

1.15

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
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Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης.

1.16

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του
Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

1.17

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί
εγγράφως και αιτιολογημένα από τον προσφέροντα το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών
από την σύναψη της σύμβασης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή του έργου θα γίνει από τον Υπεύθυνο Έργου, που θα οριστεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του
Έργου εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα ημερών και
στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του
χρονοδιαγράμματος.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή
πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για
λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και
λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε
για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

1.18

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει τον παρακάτω τρόπο:
To 100% του συμβατικού τιμήματος μετά την παραλαβή του Έργου, 60 ημέρες από την
έκδοση των σχετικών παραστατικών.
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Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων.

1.19

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο
έργο θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση
αυτή.
1.20

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη.

1.21

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

1.22

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των υλικών που θα τοποθετηθούν στο Έργο.

1.23

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για
την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων,
πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για
την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’
ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και
μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

1.24

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 Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
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απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα
(10) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

1.25
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς
τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής
γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος
του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
του επαγγέλματός του
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται,
κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας
προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή εργασία
έχει εκπονήσει και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το
ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθά που αφορούν άμεσα ή
έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και
συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου
κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με
την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για
κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που
αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς
εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.
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Β΄ΜΕΡΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η στεγάνωση του δώματος του κτηρίου Β’ ΕΤΕΠ που κατασκευάστηκε πριν από 15 χρόνια
(1998) ήδη έχει αρχίσει να παρουσιάζει προβλήματα, πιθανότατα λόγω της γήρανσης του
συγκολλητικού μέσου των μεμβρανών που αποτελούν την στεγανωτική στρώση. Επίσης η
παρουσία των σκύρων ως έρμα για την συγκράτηση της θερμομονωτικής στρώσης σε
συνδυασμό με την έντονη συσσώρευση περιττωμάτων των περιστεριών που φωλιάζουν στο
δώμα, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την δημιουργία βλάστησης, η οποία δρα
αρνητικά στη στεγάνωση, καθώς οι ρίζες διαβρώνουν την στεγανωτική στρώση.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτείνεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

1.

Αφαίρεση του έρματος σκύρων και της θερμομονωτικής στρώσης.

2.
3.

4.

Απομάκρυνση των σκύρων και απόρριψή τους σε κατάλληλο χώρο.
Αφαίρεση και φύλαξη
επανατοποθέτησή τους.

των

θερμομονωτικών

πλακών,

για

την

Αποκατάσταση βλαβών της εσωτερικής όψης των στηθαίων και των shafts
Όπου υπάρχει αποσαρθρωμένο σκυρόδεμα με:
• Μηχανική αφαίρεση των τυμπανισμένων στοιχείων σκυροδέματος επικάλυψης των
σιδηροπλισμών.
• Αποκάλυψη της διαβρωμένης διατομής των τμημάτων του σιδήρου μέχρι
συναντήσεως υγιούς υλικού.
• Απόξεση, καθαρισμό με μηχανική ψήκτρα (ή άλλο μέσο) και πλύσιμο της περιοχής για
την απομάκρυνση σκόνης, ρινισμάτων κλπ ξένων σωμάτων.
• Αποκατάσταση της οξείδωσης με χρήση πιστοποιημένου και ενιαίας παραγωγής
συστήματος επισκευαστικών υλικών ενδεικτικού τύπου Sika, Ceresit ή αναλόγου
ακολουθώντας τις οδηγίες του εκάστοτε προμηθευτή υλικού.
Όπου υπάρχει επιχρισμένη επιφάνεια που χρειάζεται αποκατάσταση, με χρήση έτοιμου
τυποποιημένου επιχρίσματος.

5. Τοποθέτηση τυποποιημένων εξαεριστικών στοιχείων στο δώμα, ανά 40m2 περίπου
6. Αποκατάσταση της στεγάνωσης χωρίς την αποξήλωση της υφιστάμενης στεγανωτικής
στρώσης, με τη δημιουργία νέας υπερκείμενης στεγνωτικής στρώσης, η κατασκευή της
οποίας περιγράφεται παρακάτω:
• Επιμελής καθαρισμός της υφιστάμενης στεγάνωσης με χρήση νερού υπό πίεση

• Επάλειψη της υφιστάμενης στεγάνωσης με

κατάλληλο υδατοδιαλυτό εποξειδικό
αστάρι δυο συστατικών, τύπου Aquadur ή ισοδυνάμου
• Επάλειψη με ακρυλικό γαλάκτωμα, τύπου isoplast 116W της Sintecno ή ισοδυνάμου,
αρκετά αραιού ώστε να απλωθεί παντού εύκολα και να δημιουργήσει επιφάνεια
πρόσφυσης για τις επόμενες στρώσεις.
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• Επάλειψη με το ίδιο ακρυλικό γαλάκτωμα, τύπου isoplast 116W της Sintecno ή
ισοδυνάμου με την κανονική του ρευστότητα.
• Τοποθέτηση μη υφαντού πολυεστερικού γαιωϋφάσματος, τύπου neotextile της
Neotex ή ισοδυνάμου, με ταυτόχρονη επάλειψη ακρυλικού γαλακτώματος, τύπου
isoplast 116W της Sintecno ή ισοδυνάμου με πλήρη εμποτισμό του.
• Επάλειψη μιας στρώσης ακόμη με ακρυλικό γαλάκτωμα, τύπου isoplast 116W της
Sintecno ή ισοδυνάμου.
• Μετά την πάροδο τουλάχιστον 48 ωρών για την ωρίμανση του παραπάνω
υποστρώματος, επάλειψη 2 στρώσεων με μονωτικό υλικό πολυουραεθανικής βάσης,
τύπου HYPERDESMO ή ισοδυνάμου με κατανάλωση τουλάχιστον 600 gr/m2 ανά
στρώση.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη στεγάνωση των τσιμεντένιων βάσεων, οι οποίες
θα στεγανώνονται πλήρως, των shafts, στα οποία το γαιωύφασμα θα γυρίζει σε όλο το
ύψος τους (θα μονωθούν πλήρως), καθώς και περιμετρικά στα στηθαία, όπου το
γαιωύφασμα θα γυρίζει τουλάχιστον 10cm περισσότερο από την υφιστάμενη στεγάνωση.
Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στα σημεία όπου βρίσκονται οι υδρορροές,
έτσι ώστε να γίνεται ανεμπόδιστα η εκροή των όμβριων υδάτων από το δώμα.

7. Χρωματισμός

του συνόλου της εσωτερικής όψης του δώματος με δυο (2)
στρώσεις ακρυλικού, αδιάβροχου, διαπνέοντος, ελαστικού
χρώματος εξωτερικών
επιφανειών, τύπου Ceresit CT 44, Vivecryl elastic ή αναλόγου. Οι επιφάνειες, πριν την
εφαρμογή των χρωματισμών, θα πρέπει με τρίψιμο, πλύσιμο υπό πίεση κλπ , να
καταστούν καθαρές στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά,
σκόνες, λάδια και άλατα. Στα σημεία όπου έχουν επισκευαστεί στοιχεία σκυροδέματος ή
επιχρίσματος, οι χρωματισμοί θα γίνουν σε τρεις (3) στρώσεις και θα προηγηθεί ή
επάλειψη του κατάλληλου ασταριού.

8. Επανατοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης με τη συμπλήρωση των τεμαχίων
που έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια της αποξήλωσής τους. Το υλικό που θα
χρησιμοποιηθεί για την συμπλήρωση της θερμομονωτικής στρώσης θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίδιας ποιότητας και ίδιου πάχους με το υφιστάμενο.

9. Τοποθέτηση

έρματος πάνω από την θερμομονωτική στρώση που θα
επανατοποθετηθεί με χρήση πλακών τσιμέντου διαστάσεων τουλάχιστον 30x30cm.
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, πριν την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο, θα πρέπει
να έχουν εγκεκριμένες προδιαγραφές από την Τεχνική Υπηρεσία του ΙΤΕ.
Όλη η σειρά των παραπάνω εργασιών απαιτεί πλην της χρήσης των κατάλληλων και
πιστοποιημένων υλικών, έμπειρο συνεργείο, επιμελημένη εργασία και συνεχή
παρακολούθηση και παραλαβή κάθε διακριτής φάσης της επισκευής.
Σε κάθε περίπτωση ο κατασκευαστής οφείλει να εγγυηθεί εγγράφως για την καλή
συμπεριφορά της εργασίας του για τουλάχιστον 3 έτη.
Προ της εξοφλήσεώς του ο εργολάβος οφείλει να προβεί στον επιμελή καθαρισμό του
εργοταξίου και η απομάκρυνση κάθε άχρηστου υλικού. Οφείλει ακόμη να λαμβάνει συνεχή
μέτρα προστασίας των ΗΜ κλπ εγκαταστάσεων του ΙΤΕ που ευρίσκονται και λειτουργούν
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στον χώρο του εργοταξίου του, αλλά και σε ολόκληρο το campus του ΙΤΕ, ευθυνόμενος
έναντι του Ιδρύματος αλλά και κάθε τρίτου εντός του χώρου του campus, για κάθε ζημία,
φθορά ή ατύχημα που τυχόν θα προκληθεί από τον ίδιο, το προσωπικό του ή τα μέσα που
θα χρησιμοποιήσει.
Ο εργολάβος οφείλει να χρησιμοποιήσει προσωπικό που βρίσκεται και εργάζεται νόμιμα στην
χώρα, οφείλει να έχει ασφαλίσει κάθε εργαζόμενο στο έργο και να εφαρμόζει σχολαστικά και
συνεχώς τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία,
ευθυνόμενος αποκλειστικά και στο ακέραιο γι’ αυτό.
Οι ασφαλιστικές εισφορές έναντι του ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών φορέων
βαρύνουν τον εργολάβο και έχουν συνυπολογιστεί στις τιμές της προσφοράς του.
Προθεσμία εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών ορίζεται το διάστημα των τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Με την υπογραφή της συμβάσεως ο
εργολάβος οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εργασιών (χρονοδιάγραμμα), για την τμηματική
παρακολούθηση της προόδου του έργου. Η υπέρβαση της παραπάνω προθεσμίας
συνεπάγεται την επιβολή ποινικής ρήτρας σε βάρος του εργολάβου. Η κατάθεση προσφοράς
συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο εργολάβος έχει λάβει πλήρη γνώση του φυσικού
αντικειμένου του έργου των δυσχερειών ή ιδιαιτεροτήτων που έχει και συμφωνεί πλήρως με
την παρούσα τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν
από το κείμενο αυτό, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα
υπογραφεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
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ΠΡΟΣ ΤΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
................
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ
της ........................ για ποσό ευρώ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη
μας, για την συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (αριθ. Προκήρυξηςημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή
αυτού.
Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων
του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης
ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως
και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία
θα μας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που
περιγράφεται παραπάνω, σας δηλώνουμε ότι
αναλαμβάνουμε με την παρούσα
επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση,
ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός
τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να
επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι
μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για
την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ..........
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ
της ........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη
μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και
της .................
Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων
του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης
ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως
και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία
θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που
περιγράφεται παραπάνω, σας δηλώνουμε ότι
αναλαμβάνουμε με την παρούσα
επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση,
ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός
τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι
να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι
μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για
την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν
το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής σε
Πρόχειρο Διαγωνισμό σε ευρώ για το έργο:
« ΙΤΕ\ Αποκατάσταση στεγάνωσης στην μόνωση του κτηρίου Β΄ ΕΤΕΠ»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ 5.750,00 €

Επωνυμία
εταιρίας
Επώνυμο
Όνομα

Φύλο

Όνομα
πατρός

Όνομα
μητρός

Ημ/νία
γεννήσεως

Υπηκοότητ
α

Αντρας
Γυναίκα

Αρ. ταυτ/τας ή
διαβ/ρίου
ή
άδειας
διαμονής
Αρχή
έκδοσης

Ημ/νία
έκδοσης

Διεύθυνση
Πόλη

Τ.Κ.

Τηλέφωνο
σταθερό

Τηλέφωνο
κινητό

Ηλεκτρονική
δ/νση

Ηράκλειο …………
Ο/Η Αιτών/ούσα
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Πρόχειρος Διαγωνισμός για το έργο:
« ΙΤΕ\ Αποκατάσταση στεγάνωσης στην μόνωση του κτηρίου Β΄ ΕΤΕΠ»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α.

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Αποκατάσταση βλαβών οπλισμού (ενιαίας παραγωγής
σύστημα υλικών)

1.
1.1

Σταθεροποιητής για την προστασία του
οπλισμού

1.2

Αντισκωριακή προστασία του οπλισμού

1.3

Επισκευαστικό μη συρρικνούμενο κονίαμα για
την εξομάλυνση της επιφάνειας της περιοχής
της βλάβης

2.

Στεγάνωση δώματος

2.1

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι

2.2

Ακρυλικό γαλάκτωμα

2.1

Πολυεστερικό γεωύφασμα

2.2

Μονωτικό πολυουρεθανικής βάσης

3.

Χρωματισμοί

3.1

Αστάρι

3.2

Χρώμα εξωτερικών επιφανειών

4.
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Θερμομονωτική στρώση

3.1

Θερμομονωτικό υλικό που θα τοποθετηθεί
προς
αντικατάσταση
των
φθαρμένων
τεμαχίων της θερμομόνωσης.

5.
5.1

Τοποθέτηση έρματος
Πλάκες τσιμέντου

* Ο πίνακας υλικών εφαρμογής συνοδεύεται με τα αντίστοιχα prospectus ή τις προδιαγραφές των εφαρμοζόμενων υλικών

Ο Προσφέρων

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για το έργο:
« ΙΤΕ\ Αποκατάσταση στεγάνωσης στην μόνωση του κτηρίου Β΄ ΕΤΕΠ»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ 5.750,00 €
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την αποκατάσταση της στεγάνωσης του κτηρίου Β΄ΕΤΕΠ του ΙΤΕ, όπως αυτή περιγράφεται
και προδιαγράφεται στην προκήρυξη με αριθμό …………………………… του διαγωνισμού για το
έργο « ΙΤΕ\ Αποκατάσταση στεγάνωσης στην μόνωση του κτηρίου Β΄ ΕΤΕΠ» και μετά
από αυτοψία που έκανα στο χώρο ώστε να έχω πλήρη εικόνα του μεγέθους του έργου,
προσφέρω κατ’ αποκοπή το ποσό που αναγράφεται στους παρακάτω πίνακες:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Φ.Π.Α. (23%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Φ.Π.Α. (23%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
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* Σε περίπτωση ασυμφωνίας του ποσού της οικονομικής προσφοράς «Ολογράφως» και
«Αριθμητικά» , υπερισχύει το «Ολογράφως»
Ο Προσφέρων

Πρόχειρος Διαγωνισμός για το έργο:
« ΙΤΕ\ Αποκατάσταση στεγάνωσης στην μόνωση του κτηρίου Β΄ ΕΤΕΠ»
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος
………………………………………………………………………………………….,
δηλώνω ότι ο χρόνος εγγύησης που προσφέρω για τις εργασίες που περιγράφονται στη
διακήρυξη του έργου « ΙΤΕ\ Αποκατάσταση στεγάνωσης στην μόνωση του κτηρίου Β΄
ΕΤΕΠ», ανέρχεται στα …………………………………..(ολογράφως) ……….. (αριθμητικά) έτη.
* Ο χρόνος εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 3 έτη

Ο Δηλών
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