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1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για εργασίες ανακαίνισης ορισμένων χώρων
του κτιρίου του ΕΙΕ. Η αναλυτική τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών αναφέρεται στο
Παράρτημα Ι της παρούσης.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων
ευρώ (57.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με α/α 11783 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του έργου «Διαχείριση και Αναβάθμιση ακίνητης
περιουσίας» του Φορέα ( ΑΔΑ δέσμευσης πίστωσης:9ΕΠ6469ΗΕΠ-ΩΞΗ).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :
ΤΜΗΜΑ 1 : Οικοδομικές εργασίες, εκτιμώμενης αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) πλέον
ΦΠΑ οι οποίες είναι οι εξής :
a. Ανακαίνιση των χώρων υγιεινής του ισογείου του πολυωρόφου κτηρίου του ΕΙΕ με την
προσθήκη W.C. ΑΜΕΑ
b. Αναβάθμιση χώρου τηλεφωνικού κέντρου
c. Ανακαίνιση τραπεζαρίας προσωπικού ΕΙΕ
d. Συντήρηση μικρού δώματος περιμετρικά του πύργου ψύξης και δεξαμενής αζώτου
e. Ανακαίνιση στεγάστρου εισόδου στο πολυώροφο κτήριο
f. Ανακαίνιση δαπέδου μεταφραστικού θαλάμου αμφιθέατρου
ΤΜΗΜΑ 2 : Εργασίες λεπτομερειών υγρομόνωσης στο δώμα, συναφών χρωματισμών και μερική
αποκατάσταση τοίχων από διάβρωση, εκτιμώμενης αξίας εφτά χιλιάδων ευρώ (7000,00 €) πλέον
ΦΠΑ.
Κάθε μία από τις υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των εργασιών του
τμήματος που αφορά. Προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται από έναν οικονομικό φορέα για
ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς περιορισμό μέγιστου αριθμού τμημάτων ανά προσφέροντα. Η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,
σε έναν προσφέροντα περισσότερα του ενός τμήματα.
Τυχόν προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη θα απορρίπτονται.
Η διάρκεια της σύμβασης για το τμήμα 1 και για το τμήμα 2 θα είναι τρεις (3) μήνες από την
υπογραφή του συμφωνητικού.
Κατά την διαδικασία ανάθεσης και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.
4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

1.2

Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): http//www.eie.gr

1.3

Δικαίωμα Συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.

1.4

Περιεχόμενο προσφορών - προθεσμία παραλαβής

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους (ταχυδρομικά ή
αυτοπροσώπως), στη διεύθυνση Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, 4ος όροφος, ,
Γραμματεία ΕΙΕ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έως την Πέμπτη 3.12.2020, και ώρα
15:00 με την ένδειξη «Εργασίες ανακαίνισης ορισμένων χώρων του κτιρίου του ΕΙΕ». Η προσφορά
θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού και να αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

ΦΑΚΕΛΟΣ Ι: Δικαιολογητικά Συμμετοχής
•

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, παρ. 4 του Ν.
4412/2016 (Παράρτημα IΙΙ) το οποίο έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του παρόντος
διαγωνισμού.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΙ: Τεχνική προσφορά σε έντυπη μορφή
Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Συνοπτική παρουσίαση του προσφέροντος
2. Υπεύθυνη δήλωση των υποψήφιων προμηθευτών (φυσικών προσώπων, νομίμων
εκπροσώπων των νομικών προσώπων ή ενώσεων/κοινοπραξιών), με την οποία θα
βεβαιώνεται ότι έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και του κτηρίου του ΕΙΕ
και ότι τα προσφερόμενα είδη καθώς και το σύνολο των εργασιών εγκατάστασης των
ειδών και των λοιπών εργασιών θα συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του του
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Παραρτήματος Ι του παρόντος διαγωνισμού. Στην ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει
να βεβαιώνεται ότι οι υποψήφιοι προμηθευτές επισκέφθηκαν το χώρο, έλεγξαν τις
αναγραφόμενες διαστάσεις, έλαβαν τις απαιτούμενες για το έργο πληροφορίες καθώς και
ότι εγγυώνται την καλή λειτουργία του συνολικού έργου για χρονικό διάστημα πέντε (5)
ετών.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΙΙ: Οικονομική Προσφορά σε έντυπη μορφή (Υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ).
Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο το υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙΙ.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους Αναδόχους πρόσθετα
στοιχεία, απαραίτητα για την τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών και της
προσφερόμενης τιμής, οι δε υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν μέσα σε
προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών.
Σημειώνεται ότι οι προσφορές πρέπει:
i. Να υποβληθούν σε σφραγισμένους φακέλους που θα φέρουν σε διακριτό σημείο τα
στοιχεία του υποψήφιου Αναδόχου. Και οι επιμέρους φάκελοι (Δικαιολογητικών,
Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς) θα πρέπει να είναι σφραγισμένοι και να φέρουν
τις ίδιες ενδείξεις με εκείνες του κυρίως φακέλου.
ii. Σε περίπτωση που ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθεί στον κυρίως φάκελο, τότε αυτός υποβάλλεται σε ξεχωριστό
φάκελο και θα συνοδεύει τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
iii. Να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος – τόσο στην περιγραφή τεχνικών στοιχείων
όσο και στην οικονομική προσφορά.
iv. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, ξυσίματα,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο
Ανάδοχο.
Για τυχόν διευκρινήσεις ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Π. Θανόπουλο
(pthanop@eie.gr), τηλ.: 210 7273503.
Η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερημένη, από οποιαδήποτε αιτία,
άφιξη των προσφορών που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Προσφορές που είτε
υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία
επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν.
Ο διαγωνισμός διενεργείται (αποσφράγιση υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής» και
«τεχνική προσφορά») στις 4.12.2020 και ώρα 12:00, στην διεύθυνση Λεωφ. Βασιλέως
Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα.

1.5

Παροχή Διευκρινίσεων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με τηλεομοιοτυπία στο 210 7273618 ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email : grammateia@eie.gr και ipkarvouni@eie.gr ) συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας, μέχρι τις 25.11.2020 και ώρα
15:00.
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1.6

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες

1.7

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις του άρθρου 73, παρ. 1, 2 και 4 του ν. 4412/2016 και β) πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής του παρόντος άρθρου, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους
ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
[Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια
επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή
ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Η A.A. επισημαίνει την ανωτέρω υποχρέωση].
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει
το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, ,
θα πρέπει να παράσχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από
τα ως άνω πρόσωπα.
Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
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1.7.1 Λόγοι αποκλεισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει από το Διαγωνισμό οικονομικούς φορείς οι οποίοι δεν πληρούν
τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 73, παρ. 1,2 του Ν.4412/2016 και
δηλώνονται προκαταρκτικά στις ενότητες Α και Β του μέρους ΙΙΙ, του ΤΕΥΔ.
Επίσης, αποκλείει από το Διαγωνισμό οικονομικούς φορείς οι οποίοι δεν πληρούν τους εξής όρους
και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 73, παρ. 4 του Ν.4412/2016 και οι οποίοι
δηλώνονται προκαταρκτικά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς στην ενότητα Γ του
μέρους ΙΙΙ, του ΤΕΥΔ :
Α) οικονομικούς φορείς οι οποίοι τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει
ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Β) εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο
(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

1.7.2 Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής που πρέπει να πληροί ο Υποψήφιος Ανάδοχος και πρέπει να αναφερθούν
στις ενότητες Α και Γ του μέρους IV του ΤΕΥΔ, είναι τα εξής :
A. εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο
B. 1)για το τμήμα 1 εμπειρία, κατά την τελευταία τριετία (2018 έως και 2020), σε αντίστοιχα
έργα, ήτοι εργασίες ανακαίνισης κτιρίων οι οποίες θα περιλαμβάνουν οικοδομικές
εργασίες (3 κατ’ ελάχιστον αντίστοιχα έργα την τελευταία τριετία)
2) για το τμήμα 2 εμπειρία, κατά την τελευταία τριετία (2018 έως και 2020), σε αντίστοιχα
έργα, ήτοι εργασίες υγρομόνωσης (3 κατ’ ελάχιστον αντίστοιχα έργα την τελευταία τριετία)
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2.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, θα
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης δημόσια (4.12.2020, ώρα 12:00).
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των υποφακέλων
΄΄δικαιολογητικά συμμετοχής’’ και ΄΄τεχνική προσφορά΄΄. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης ανά φύλλο.
Οι υποφάκελοι οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από την Επιτροπή, και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος επίσης μονογράφεται
και σφραγίζεται από την Επιτροπή, και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγιστεί την
ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί με ανακοίνωση από την αναθέτουσα αρχή.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και
πληρότητα των υποφακέλων ΄΄δικαιολογητικά συμμετοχής’’ και ΄΄τεχνική προσφορά΄΄ που έχουν
υποβληθεί και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη της Επιτροπής.
Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο κατά την δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά
την αποσφράγιση των προσφορών και όχι σε άλλη χρονική στιγμή.
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει τους προσφέροντες των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές για την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές κατά
το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραμένουν στην αναθέτουσα αρχή, ώστε να
επιστραφούν στους προσφέροντες μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Κατά την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών όλα τα στοιχεία τους μονογράφονται και
σφραγίζονται ανά φύλλο από την Επιτροπή. Ακολουθεί η ανακοίνωση των τιμών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επικυρώνονται με απόφαση του ΔΣ ΕΙΕ, η οποία κοινοποιείται
στους συμμετέχοντες, ώστε να ασκήσουν τυχόν ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 Ν.4412/2016.

2.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου –
Σύναψη σύμβασης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον προσφέροντα
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό Ανάδοχο) να υποβάλλει εντός δέκα (10)
ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του παραρτήματος IV του παρόντος διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται
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με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, επικυρώνονται με απόφαση του συλλογικού οργάνου
της Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιείται, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε συμμετέχοντα που έχει υποβάλλει
αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα Αρχή, προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.

2.3

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
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3.
3.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Υποχρεώσεις αναδόχου

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.

3.2

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) και 4 του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

3.3

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

3.4

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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3.5

Τρόπος πληρωμής

Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής ίσης με το 30% της αξίας της σύμβασης (ΜΗ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η εξόφληση της συνολικής αξίας ή του υπολειπόμενου ποσού σε περίπτωση προκαταβολής, θα
πραγματοποιηθεί σε τρεις μήνες από την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης εκ
μέρους της αρμόδιας επιτροπής του ΕΙΕ.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της παρεχόμενης
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημειώνεται πως τον ανάδοχο προμηθευτή θα βαρύνουν η κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 375 παρ.7 του Ν.4412/2016) και όλες οι
νόμιμες κρατήσεις όπως θα ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πρόκειται να ισχύσουν
κατά τη διάρκεια ισχύος της.

3.6

Χρόνος παράδοσης - Παραλαβή

Ο/Οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να ολοκληρώσει/ουν το αντικείμενο της σύμβασης εντός
τριών (3) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού για το κάθε τμήμα και σε συνεννόηση με
την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΙΕ.
Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής, μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, παραλαβής με παρατηρήσεις ή απόρριψης των ειδών και πάντως έως δέκα (10)
ημέρες από την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.
Στην περίπτωση που μέρος των εργασιών ή των ειδών βρεθεί ελαττωματικό ή ελλιπές, ο
προμηθευτής οφείλει άμεσα να αντικαταστήσει τα είδη ή να επιδιορθώσει τις αστοχίες.
Η παράδοση των ειδών και η υλοποίηση των εργασιών θα γίνουν από τον Ανάδοχο, μετά από
συνεννόηση του Αναδόχου με την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΙΕ.

Πρόεδρος ΔΣ & Διευθυντής ΕΙΕ

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TMHMA 1
1Α. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΜΕΑ
Στο πολυώροφο κτήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών υπάρχουν ανά όροφο χώροι υγιεινής
ανδρών και γυναικών, οι οποίοι χρήζουν ανακαίνισης.
Το ΕΙΕ αποφάσισε σε πρώτη φάση την ανακαίνιση των απoχωρητηρίων του ισογείου του
πολυωρόφου κτηρίου κατασκευάζοντας στο αποχωρητήριο των ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 W.C. με
προδιαγραφές για ΑΜΕΑ και στο αποχωρητήριο των ΑΝΔΡΩΝ 1 W.C. με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ
και 1 W.C. με τυπικές προδιαγραφές.

1. Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις
Α. Τοιχοποιίες. Θα καθαιρεθούν:
(1): Οι 2 πίσω τοίχοι και στους δύο χώρους συνολικού μήκους 4,80 μ για την εξοικονόμιση
επιπλέον χώρου πλάτους 0,43 μ (τοίχος 1 και τοίχος 2 όπως αναφέρονται στο σχέδιο υφιστάμενης
κατάστασης των αποχωρητηρίων που βρίσκεται στο Παράρτημα 1Α και συνοδεύει την Τεχνική
Περιγραφή).
(2): Οι 2 εσωτερικοί τοίχοι (αφού επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος)
διαχωρισμού των υφιστάμενων W.C. από το υπόλοιπο αποχωρητήριο, συνολικά και στα 2
δωμάτια (τοίχος 3 και τοίχος 4 όπως αναφέρονται στο σχέδιο υφιστάμενης κατάστασης των
αποχωρητηρίων).
(3): Τα 2 ξύλινα ενδιάμεσα χωρίσματα των υφισταμένων W.C.
B. Κουφώματα. Θα αποξηλωθούν:
(1): Οι 2 εξωτερικές πόρτες και οι κάσες τους με μικρή καθαίρεση του τοίχου ώστε να διευρυνθεί
το πλάτος της πόρτας και να επιτευχθεί καθαρό άνοιγμα τουλάχιστον 0,90 μ από κάσα σε κάσα για
κάθε μία εκ των εξωτερικών θυρών.
(2): Οι 4 εσωτερικές πόρτες των υφιστάμενων W.C.
Γ. Πλακίδια: Θα αποξηλωθούν όλα τα πλακίδια τοίχων και δαπέδου.
Δ. Ψευδοροφή: Θα αποξηλωθεί η υφιστάμενη ψευδοροφή και στα 2 δωμάτια.
Ε. Εξαρτήματα W.C. Θα αποξηλωθούν όλα τα είδη υγιεινής εκτός από τους πάγκους με τους
νιπτήρες και τον καθρέπτη.
Στ. Φωτιστικά σώματα: Θα αποξηλωθούν όλα τα φωτιστικά σώματα.
Ζ. Υδραυλικά: Θα αποξηλωθούν οι παλαιές υδραυλικές εγκαταστάσεις μέχρι τις κατακόρυφες
στήλες εντός του shaft.
Τα προϊόντα καθαίρεσης και αποξήλωσης θα φορτωθούν στον ειδικό κάδο και θα απομακρυνθούν
από τον περιβάλλοντα χώρο του ΕΙΕ το συντομότερο δυνατόν.
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2. Οικοδομικές εργασίες
Θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες :
Α. Τοιχοποιίες: Στα αποχωρητήρια ανδρών και γυναικών θα κατασκευασθούν νέοι διαχωριστικοί
τοίχοι (τοίχοι 6, 7 και 8 όπως αναφέρονται στο σχέδιο Πρότασης των αποχωρητηρίων που
βρίσκεται στο Παράρτημα 1Α και συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή) μέχρι την οροφή πάχους
περίπου 10 cm, από ανθυγρή γυψοσανίδα (2 φύλλα ανά πλευρά) και μόνωση με πετροβάμβακα.
O υφιστάμενος τοίχος διαχωρισμού του νιπτήρα από τον υπόλοιπο χώρο (τοίχος 5 όπως
αναφέρεται στο σχέδιο υφιστάμενης κατάστασης των αποχωρητηρίων) και ο τοίχος μορφής Γ
(τοίχος 6 όπως αναφέρεται στο σχέδιο υφιστάμενης κατάστασης των αποχωρητηρίων), αμφότεροι
στο αποχωρητήριο των ανδρών, θα παραμείνουν.
Β. Κουφώματα: Θα τοποθετηθούν συνολικά 5 νέες ξύλινες πόρτες με κάσες και βαμμένες, δύο
εξωτερικές προς τον διάδρομο με κατάλληλο πλάτος για διέλευση ΑΜΕΑ (βλ. αναφορά σε
διαπλάτυνση που ακολουθεί), 1 εσωτερική στο W.C. τυπικών προδιαγραφών στο αποχωρητήριο
των ανδρών και 2 εσωτερικές στα W.C. για ΑΜΕΑ με βοηθητική μπάρα. Οι δύο εξωτερικές πόρτες
εισόδου στα αποχωρητήρια δεν θα φέρουν κλειδαριά. Για την είσοδο στον χώρο θα ανοίγουν με
απλή ώθηση πάνω σε ανοξείδωτη μεταλλική επιφάνεια επί της πόρτας και για την έξοδο θα
φέρουν σταθερή λαβή στην εσωτερική πλευρά μόνο. Επίσης θα φέρουν μηχανισμό επαναφοράς
και σήμανση W.C. Οι υπόλοιπες 3 εσωτερικές πόρτες θα έχουν πόμολα και κλειδαριές με
περιστροφικό διακόπτη.
Θα διαπλατυνθεί το άνοιγμα των εξωτερικών θυρών των αποχωρητηρίων ανδρών και γυναικών
για να διέρχεται αναπηρικό καρότσι, και θα τοποθετηθούν νέες κάσες και πόρτες ξύλινες,
παρόμοιες με τις υπάρχουσες (επιθυμητό καθαρό άνοιγμα πόρτας από κάσα σε κάσα τουλάχιστον
0,90 μ.).
Οι προτεινόμενες διαστάσεις των νέων πορτών σημειώνονται στο Παράρτημα 1Α (σχέδιο
Πρότασης των αποχωρητηρίων).
Ο ανάδοχος καλείται να επιδείξει και 2 επιπλέον εναλλακτικές προτάσεις σε περίπτωση που η
αισθητική της αρχικής πρότασης δεν είναι συμβατή με τον περιβάλλοντα χώρο.
Γ. Πλακίδια: Στα δάπεδα και τους τοίχους και των δύο δωματίων, μέχρι ύψους 2,35 μ., θα
τοποθετηθούν πλακίδια ευρωπαϊκού έγκριτου οίκου (συνολική επιφάνεια πλακιδίων δαπέδου
περίπου 25 m2 και επιφάνεια πλακιδίων τοίχου περίπου 85 m2). Η επιλογή των πλακιδίων (τύπος,
διαστάσεις και απόχρωση), θα γίνει σε συνεργασία με το ΕΙΕ και μετά από επιλογή από τρία
δείγματα.
Δ. Χρωματισμοί: Όλοι οι τοίχοι στα τμήματα καθ’ ύψος που δεν καλύπτονται από πλακίδια, θα
χρωματιστούν με ακρυλικό χρώμα βάσεως και απόχρωσης επιλογής του ΕΙΕ (επιφάνεια
χρωματισμών περίπου 15 m2).
Επιπλέον θα βαφτούν όλες οι πόρτες (συνολικά 5) που θα τοποθετηθούν.
Τέλος, θα βαφτούν και τα 2 θερμαντικά σώματα με αστάρι και δύο χέρια μεταλλοχρώματος.
Παρατήρηση: Όλοι οι χρωματισμοί θα γίνουν με οικολογικά χρώματα.
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Ε. Επιχρίσματα: Εργασίες επιχρισμάτων θα γίνουν στοχευμένα όπου χρειαστεί (πχ. σε σημεία
αποξηλώσεων, στις νέες διελεύσεις της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, σε σημεία αποξηλώσεων
πλακιδίων) και κατόπιν συνεννόησης του εργολάβου με την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΙΕ.
Στ. Ψευδοροφή: Στα αποχωρητήρια ανδρών και γυναικών θα τοποθετηθεί νέα ψευδοροφή από
πλάκες γυψοσανίδας 60Χ60cm με βυνιλική επικάλυψη σε ύψος 2,65 m από το δάπεδο (συνολική
επιφάνεια ψευδοροφής περίπου 25 m2).
Ζ. Εξαρτήματα W.C:
(1): W.C. τυπικών προδιαγραφών: Θα τοποθετηθεί 1 λεκάνη τυπικών προδιαγραφών στο
αποχωρητήριο των ανδρών, πλήρης με καζανάκι και κάθισμα. Επιπλέον, θα τοποθετηθεί
χαρτοθήκη επαγγελματικού τύπου.
(2): W.C. AMEA: Στα W.C. για ΑΜΕΑ (1 χώρος ΑΜΕΑ ανά αποχωρητήριο) θα τοποθετηθούν: λεκάνη
με ζεύγος στηριγμάτων, νιπτήρας, μπαταρία ανάμειξης, καθρέπτης, χαρτοθήκη με μπράτσο
ανάκλησης, όλα προδιαγραφών ΑΜΕΑ.
Επιπλέον, θα τοποθετηθούν: αυτόματος στεγνωτήρας χεριών, σαπουνοθήκη (για υγρό σαπούνι),
πιγκάλ και χαρτοθήκη.
(3): Νιπτήρες: Οι υφιστάμενοι μαρμάρινοι πάγκοι με τους οβάλ νιπτήρες δεν θα αποξηλωθούν.
Ειδικότερα στο αποχωρητήριο των γυναικών και μόνο, το υφιστάμενο μήκος του πάγκου θα
πρέπει να μειωθεί κατά 5 εκ και από τις δύο πλευρές.
Κάτω από τον πάγκο των νιπτήρων θα τοποθετηθούν ερμάρια από MDF με ανθυγρή επένδυση
μελαμίνης, απόχρωσης της αρεσκείας του ΕΙΕ.
Θα γίνει προσπάθεια να παραμείνουν οι υπάρχοντες καθρέπτες.
(4): Εξαρτήματα νιπτήρα: Για κάθε σετ νιπτήρων (ανδρών / γυναικών), θα τοποθετηθούν επίτοιχα
καλαίσθητα δοχεία (dispensers) υγρού σαπουνιού με διακόπτη άντλησης και έξοδο στο κάτω
μέρος. Θα παραμείνουν οι υφιστάμενοι αυτόματοι στεγνωτήρες χεριών.

3. Η/Μ Εργασίες
1. Θα αποξηλωθούν όλες οι παλαιές σωληνώσεις αποχέτευσης εντός των W.C., μέχρι το κεντρικό
δίκτυο αποχέτευσης εντός του φωταγωγού (shaft), θα τοποθετηθούν νέες πλαστικές σωλήνες
αποχέτευσης βαρέως τύπου και καταλλήλου διατομής και θα συνδεθούν με τους υδραυλικούς
υποδοχείς. Οι συνδέσεις με το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο θα γίνουν στα εξαρτήματα του
οριζόντιου τμήματος εντός του φωταγωγού, τα οποία, μαζί με την κεντρική κατακόρυφη στήλη,
έχουν προσφάτως αντικατασταθεί. Λόγω όμως της νέας διάταξης των W.C. ανδρών και την
προσθήκη W.C. ΑΜΕΑ, θα χρειαστούν διευθετήσεις στο οριζόντιο τμήμα (μήκους περίπου 2,5 μ.).
Σιφώνια δαπέδου με σχάρα θα τοποθετηθούν σε κάθε W.C. και στους νιπτήρες. Γενικώς η
εγκατάσταση της αποχέτευσης (σωληνώσεις, κλίσεις απορροής, οσμοπαγίδες, συνδέσεις με τους
υδραυλικούς υποδοχείς, αερισμός κλπ.), θα είναι σύμφωνα με την τεχνική οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.
2412/86 και τους κανόνες της τέχνης.
2. Θα αποξηλωθούν όλες οι παλαιές σωληνώσεις ύδρευσης εντός των W.C., μέχρι την κατακόρυφη
στήλη εντός του φωταγωγού (shaft) και θα τοποθετηθούν νέες σωληνώσεις ύδρευσης και ζεστού
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νερού χρήσης από χαλκό, καταλλήλου διατομής και πάχους υλικού, με πλαστική προστατευτική
επένδυση. Όλες οι σωληνώσεις ζεστού νερού χρήσης, θα μονωθούν με μόνωση τύπου armaflex,
καταλλήλου διατομής και πάχους 13 mm.
Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την αποφυγή ηλεκτρόλυσης, η οποία πριν εφαρμοστεί θα
πρέπει να εγκριθεί από την τεχνική υπηρεσία.
3. Για τις ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης στους νιπτήρες, θα γίνει σύνδεση με τον υπάρχοντα
θερμαντήρα νερού 60LT.
4. Θα τοποθετηθούν δύο νέοι στεγνωτήρες χεριών στις τουαλέτες των ΑΜΕΑ, επίτοιχοι, υψηλής
αποδοτικής ικανότητας, με φωτοκύτταρο υπερύθρων, στα σημεία που θα υποδειχθούν. Για την
ηλεκτρική σύνδεση, θα τοποθετηθούν ανεξάρτητες γραμμές από τον πίνακα, χωνευτές στον τοίχο,
εντός σωλήνα για υγρούς χώρους και κατάλληλης διατομής και ασφάλειας πίνακα.
5. Θα γίνει μικρή μετατόπιση των δύο θερμαντικών σωμάτων κατά 50 εκ. σε πλαϊνό τοίχο. Η
επέκταση των σωλήνων, θα είναι από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ. Τα θερμαντικά σώματα, πριν την
επανατοποθέτηση των θα βαφθούν σε λευκό χρώμα, κατάλληλο για θερμαντικά σώματα.
6. Για τις ανάγκες αερισμού των χώρων, θα τοποθετηθεί δίκτυο αεραγωγών από πλαστική σωλήνα
Φ150, με αντίστοιχο φυγοκεντρικό ανεμιστήρα παροχής περίπου 500 m3/h, με ικανή στατική
πίεση που να εξασφαλίζει την ονομαστική παροχή, με κυκλικά ρυθμιζόμενης ροής στόμια πάνω
από κάθε W.C. (σύνολο 3 στόμια) και περσίδες βροχής σε κατάλληλο σημείο στον εμπρόσθιο
υαλοπίνακα, μετά από κατάλληλη διάτρηση. Στις δύο πόρτες εισόδου των διαδρόμων, θα
τοποθετηθούν στόμια θυρών 40Χ30 εκ.
7. Για τις ανάγκες φωτισμού, θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα, ως εξής :
-

Συνολικά πέντε (5) φωτιστικά σώματα ψευδοροφής 60Χ60 led, ευρωπαϊκού έγκριτου
οίκου. Τα φωτιστικά αυτά θα τοποθετηθούν πάνω από τους νιπτήρες και σε άλλα
σημεία της ψευδοροφής που θα υποδειχθούν.

-

Συνολικά πέντε νέα (5) φωτιστικά spot οροφής με λαμπτήρα χαμηλής κατανάλωσης,
πάνω από τις λεκάνες ανδρών / γυναικών.

Οι υφιστάμενες γραμμές φωτισμού (μία για κάθε μπάνιο), μπορούν να παραμείνουν και να
επεκταθούν μέχρι τα νέα φωτιστικά σώματα.
Τέλος, θα τοποθετηθούν τρείς (3) νέοι χωνευτοί απλοί διακόπτες φωτισμού για κάθε W.C., καθώς
και

δύο (2) νέοι διακόπτες στον διάδρομο στις υφιστάμενες θέσεις, έξω από κάθε πόρτα

εισόδου).
8. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) συστημάτων κλήσης κινδύνου ΑΜΕΑ με κορδόνι εντός του
λουτρού.
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Παρατηρήσεις:
(1): Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την έκδοση Έγκρισης Εργασιών
Δόμησης Μικρής Κλίμακας για εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων βάσει της Παραγράφου 1ζ
του Άρθρου 29 του ν. 4495/2017.
(2): Την περιγραφή των τεχνικών εργασιών συνοδεύουν το σχέδιο αποτύπωσης της υφιστάμενης
κατάστασης και το σχέδιο Πρότασης που βρίσκονται στο Παράρτημα 1Α.

1Β. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Οι παρακάτω εργασίες αφορούν την ανακαίνιση και διαμόρφωση του χώρου που στεγάζει το νέο τηλεφωνικό
κέντρο και του παρακείμενου χώρου στο υπόγειο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με σκοπό την αναβάθμισή
του σε computer/server room, με σκοπό την μεταφορά εκεί μικρών μονάδων Η/Υ και servers για τις ανάγκες
διαφόρων ερευνητικών εργαστηρίων του EIE.
Θα πρέπει να γίνουν οι εξής εργασίες (βλ. και σκαριφήματα Παραρτήματος 1Β):

1. Αποξηλώσεις- καθαιρέσεις
1. Αποξήλωση και απομάκρυνση καλωδίων και δύο παλαιών πινάκων που έχουν αποσυνδεθεί από το
ηλεκτρικό ρεύμα .
2. Αποξήλωση και κοπή ολίγων άχρηστων υλικών (σιδηρικών), στηριγμάτων κλπ. που προεξέχουν από την
οροφή, μέχρι το ύψος της ψευδοροφής, ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην τοποθέτηση της.
3. Αποξήλωση και απομάκρυνση μικρού φεγγίτη (μεταλλικό πλαίσιο με τζάμι).
4. Αποκοπή δύο κατακόρυφων χαλκοσωλήνων από την κεντρική στήλη στην οροφή και τάπωμα.
5. Απόξεση και αφαίρεση παλαιού πλαστικού δαπέδου χωρίς τη χρήση κρουστικού μηχανήματος
(κομπρεσέρ).
Σημείωση: Πριν την έναρξη των εργασιών, το νέο τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει επιμελώς να καλυφθεί με
ανθεκτικό νάιλον για αποφυγή εναπόθεσης σκόνης , καθ’ υπόδειξη της επίβλεψης, και να υπάρξει μέριμνα για
κίνδυνο μηχανικών κρούσεων. Η προετοιμασία των υλικών τοποθέτησης που παράγουν σκόνη, ρινίσματα ή
σπίθες, (π.χ. γυψοσανίδες, κοπή ντίζες κλπ.), θα γίνεται σε εξωτερικό χώρο. Η απομάκρυνση σκόνης,
υπολειμμάτων, ρινισμάτων κλπ. θα γίνεται με χρήση απορροφητικής σκούπας.
Επίσης, κατά την επίστρωση του νέου δαπέδου, το rack του τηλεφωνικού κέντρου θα πρέπει να ανυψωθεί με
ανυψωτικό, προκειμένου να επιστρωθεί από κάτω.

2. Οικοδομικές εργασίες
1. Κατασκευή ενός ενδιάμεσου σκαλοπατιού (ρίχτι 17,5 εκ, πάτημα 28 εκ, πλάτος 90 εκ) από σκυρόδεμα,
κατά την είσοδο στους εξεταζόμενους χώρους, και επικάλυψη με τα πλακίδια του δαπέδου
προκειμένου να καλυφθεί υψομετρική διαφορά Δh=0,35m.
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2. Κλείσιμο της οπής του φεγγίτη (περίπου 40Χ90 εκ.) με υλικά ξηρής δόμησης (σημείωση: θα γίνει
διευθέτηση των σωληνώσεων ενός κλιματιστικού και κυκλικού αεραγωγού που διέρχονται).
3. Κατασκευή νέου διαχωριστικού τοίχου από διπλή γυψοσανίδα (2 φύλλα ανά πλευρά και εσωτερική
μόνωση από πετροβάμβακα), μήκους περίπου 2,90 μ. με πόρτα διαστάσεων 1,00*2,15 (με κάσα και
βαμμένη) για τον διαχωρισμό του χώρου που βρίσκεται το τηλεφωνικό κέντρο από τον (νέο) διάδρομο
που θα προκύψει προς το εσωτερικό δωμάτιο.
4. Μικρής κλίμακας επισκευή των τοίχων από διάβρωση, φθορές από την αποξήλωση καλωδίων, πινάκων
κλπ.
5. Βαφή των τοίχων με δύο στρώσεις ακρυλικού χρώματος βάσης, μέχρι ύψους περίπου 10 εκ. πάνω από
το ύψος της ψευδοροφής. Η απόχρωση θα καθοριστεί σε συνεργασία με την επίβλεψη. Συνολική
επιφάνεια τοίχων προς βαφή, περίπου 100 τ.μ. (σημείωση: το καθαρό εσωτερικό ύψος των νέων χώρων
θα είναι περίπου hεσωτ = 2,60 μ.)
6. Ξύσιμο και βαφή της υφιστάμενης ενδιάμεσης πόρτας και της κάσας της.
7. Καθαρισμός από οξείδωση ζεύγους σωλήνων κλιματισμού Φ11/2’’ που διέρχονται στην οροφή, βαφή
με δύο στρώσεις αντιοξειδωτικό και κάλυψη με μόνωση τύπου armaflex .
8. Τοποθέτηση ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών ή γυψοσανίδας με βινυλική επικάλυψη, 60Χ60 εκ.
Συνολική επιφάνεια ψευδοροφής, περίπου 30 τ.μ.
9. Προετοιμασία δαπέδου πριν την επίστρωση πλακιδίων, που θα περιλαμβάνει την αφαίρεση του
παλαιού κατεστραμμένου πλαστικού δαπέδου, εξομάλυνση όπου απαιτείται και την στεγανοποίηση με
επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό μέχρι το ύψος του σοβατεπί.
10. Τοποθέτηση πλακιδίων υψηλής αντοχής στο δάπεδο, με περιμετρικό σοβατεπί. Συνολική επιφάνεια
δαπέδου, περίπου 30 τ.μ.
11. Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου εργασίας από φορμάικα, απόχρωσης της επιλογής της επίβλεψης,
πλάτους 60 εκ., με ποδαρικά κυκλικής διατομής. Ο πάγκος θα στερεωθεί στον τοίχο με γωνιές και βίδες
από το κάτω μέρος. Συνολικό μήκος πάγκου περίπου 5,8 μ.
12. Κατασκευή και τοποθέτηση ερμαρίου με δύο πορτάκια στον τοίχο, από μοριοσανίδα με επένδυση
λευκής μελαμίνης, για την κάλυψη παλαιού τηλεφωνικού κατανεμητή. Διαστάσεις ερμαρίου περίπου
60Χ60Χ15 εκ.

3. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
1. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου επίτοιχου ηλεκτρικού πίνακα, ως εξής με παροχή 5Χ16mm2 από τον
Γ.Π.Χ.Τ., μήκους περίπου 80 μ. (όδευση εντός της ψευδοροφής επί υφιστάμενης σχάρας). Ο πίνακας θα
φέρει:
Γενικό διακόπτη 4Χ40Α
3 Χ γενικές ασφάλειες 32Α
3 Χ ενδεικτικές λυχνίες
Ρελέ διαρροής 4Χ40Α
2 Χ ρελέ φορτίου 220V/25A δύο επαφών
2 Χ ασφάλεια 20 Α
4 Χ ασφάλειες 10 Α L+N
4 Χ ασφάλειες 16 Α L+N
4 Χ ασφάλειες 20 Α L+N
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Εφεδρικές θέσεις 10%
2. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση εκκινώντας από τον πίνακα, ως εξής:
•

Γραμμή φωτιστικών σωμάτων 3Χ1.5mm2 με δύο απλούς επίτοιχους διακόπτες φωτισμού, ένας
για κάθε χώρο. Τα ορατά μέρη της καλωδίωσης θα καλυφθούν με αντίστοιχο πλαστικό
ηλεκτρολογικό κανάλι. Εντός της ψευδοροφής, όπως και τα υπόλοιπα καλώδια, θα οδεύσουν
πάνω στις υφιστάμενες μεταλλικές σχάρες.

•

Πλαστικό επίτοιχο ηλεκτρολογικό κανάλι διανομής 100Χ50 mm, πλήρες με ενσωματωμένες
πρίζες λήψεως ρεύματος και data (συνολικά 10 σετ πριζών). Το κανάλι θα ξεκινά από τον
πίνακα και μέσω της ψευδοροφής θα κατέρχεται στους τοίχους και θα οδεύει πάνω από τους
πάγκους εργασίας. Συνολικό μήκος καναλιού, περίπου 10 μ.

•

Γραμμή ρευματοδοτών για διέλευση εντός του καναλιού διατομής 3Χ2.5mm2. και σύνδεση με
τους ρευματοδότες (σύνολο 2 γραμμές ρευματοδοτών).

•

Καλώδιο data για διέλευση εντός του καναλιού και σύνδεση με τις αντίστοιχες πρίζες.

•

Η υφιστάμενη ηλεκτρική παροχή από πίνακα για τηλεφωνικό κέντρο θα παραμείνει και θα
συνδεθεί στον νέο πίνακα με τις αντίστοιχες ασφάλειες. Το τμήμα των καλωδίων που οδεύει
στον τοίχο, θα καλυφθεί με πλαστικό κανάλι (περίπου 2 μ.)

•

Νέα ηλεκτρική παροχή από πίνακα για servers rack, διατομής 3Χ2.5mm2, κατά τα λοιπά, ως
ανωτέρω (δύο γραμμές, μία για κάθε rack).

3. Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων ψευδοροφής 60Χ60, τύπου led, ευρωπαϊκού
έγκριτου οίκου, στα σημεία της ψευδοροφής που θα υποδειχθούν. Συνολικός αριθμός φωτιστικών
σωμάτων : 5.

1Γ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΕ
Οι παρακάτω εργασίες αφορούν την ανακαίνιση και διαμόρφωση του χώρου που στεγάζει την τραπεζαρία
προσωπικού στο ισόγειο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
1. Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου ευρωπαϊκής προέλευσης, πάνω στο υπάρχον μωσαϊκό, αφού πρώτα
αφαιρεθεί το παλαιό περιμετρικό σοβατεπί (περίπου 15 τ.μ.).
2. Τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου ευρωπαϊκής προέλευσης, μεταξύ πάγκου κουζίνας και ραφιού (περίπου
1,5 τ.μ.).
3. Κάτω ντουλάπια κουζίνας σε μήκος περίπου 2,7 μ., πλήρη με πάγκο κουζίνας πάχους 4 εκ., σύνολο 4
πορτάκια (δύο του νεροχύτη και δύο για επίσκεψη του κλιματιστικού), συρταριέρα και νεροχύτη με μία
γούρνα και στράγγιση.
4. Κρεμαστό ντουλάπι κουζίνας μήκους περίπου 1,20 μ. πάνω από τον νεροχύτη.
Σημείωση: Τα κουτιά των ντουλαπιών θα είναι από λευκή μελαμίνη. Τα πορτάκια και οι μετόπες
συρταριών θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη. Ο νεροχύτης θα είναι ανοξείδωτος.
5. Πάγκος εστίασης, με στηρίγματα τοίχου και ποδαρικά ύψους περίπου 1,10. Διαστάσεις πάγκου,
περίπου 3,5 μ. Χ 0.45 μ. Απόχρωση ίδια με τον πάγκο του νεροχύτη.
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6. Υδραυλική εγκατάσταση, με ύδρευση και αποχέτευση και ζεστό νερό χρήσης. Αναλυτικά, η πλαστική
σωλήνα αποχέτευσης Φ50 και η χαλκοσωλήνα νερού Φ15, θα οδεύσουν υπό κλίση 3% κάτω από τον
πάγκο εστίασης και αφού γίνει οπή στο δάπεδο, θα οδεύσουν εντός της ψευδοροφής του υπογείου
μέχρι να συναντήσουν τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, όπου και θα συνδεθούν.
Συνολικό μήκος κάθε σωλήνα περίπου 10μ. Επί του νεροχύτη θα τοποθετηθεί μπαταρία ανάμειξης. Για
το ζεστό νερό χρήσης, θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 20L κάτω από τον νεροχύτη.
7. Ηλεκτρική παροχή θερμοσίφωνα από τον πλησιέστερο πίνακα, όπως θα υποδειχθεί από το ΕΙΕ. Επίσης
θα μετατεθεί ο ρευματολήπτης τοίχου πάνω από τον πάγκο, με καλώδιο και πλαστικό κανάλι μήκους 2
μ. Θα τοποθετηθεί επίτοιχο πολύπριζο.
8. Αποξήλωση του παλαιού fan coil και τοποθέτηση νέου μεγέθους 400 cfm. Το νέο FCU θα είναι κρυφό
δαπέδου και η υδραυλική σύνδεση θα γίνει στις υφιστάμενες παράπλευρες σωληνώσεις, με εύκαμπτες
σωλήνες βαρέως τύπου και μόνωση. Η έξοδος του αέρα θα γίνεται από τον πάγκο μέσω plenum και
περσίδας αλουμινίου με δύο σειρές κινητά πτερύγια. Η είσοδος του αέρα θα γίνεται από περσίδα στο
κάτω μέρος της πόρτας του ντουλαπιού. Το FCU, θα είναι πλήρες με ηλεκτρονικό χειριστήριο τοίχου.
9. Τοποθέτηση και σύνδεση εξαεριστήρα παραθύρου στον φεγγίτη, με επίτοιχο χειριστήριο on-off.
10. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα φρεσκαρισθούν οι τοίχοι με χρωματισμό ίδιας απόχρωσης με
την παρούσα (επιφάνεια περίπου 55 τ.μ.).

1Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΖΩΤΟΥ
Στην πλάκα του μικρού δώματος της δεξαμενής αζώτου, καθαρής επιφάνειας περίπου 45 τ.μ., υπάρχουν
πολλά εμφανή και διαβρωμένα τμήματα σιδηρού οπλισμού.
Οι πιθανότεροι λόγοι που οδήγησαν στην παθογένεια αυτοί είναι:
(α): Η επίδραση της συνεχούς έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και τοξικά αέρια.
(β): Η πλάκα, πιθανώς, εξαρχής είχε πολύ μικρή επικάλυψη σιδηρού οπλισμού (ίσως και κάτω από 1 εκ) με
αποτέλεσμα να μην παρέχεται η απαιτούμενη προστασία στον οπλισμό.
Κρίνεται αναγκαία η άμεση αποκατάσταση της προαναφερόμενης αστοχίας η οποία δύναται, ειδικά σε
περιπτώσεις που το φαινόμενο είναι εκτεταμένο, να οδηγήσει σε μείωση της φέρουσας ικανότητας της
κατασκευής.
Προτεινόμενη αποκατάσταση αστοχιών:
1. Τρίψιμο, με επιμέλεια, του εμφανούς οπλισμού προκειμένου να απομακρυνθούν όλα τα
σκουριασμένα τμήματα του.
2. Υδροβολή για το καθάρισμα των επιφανειών του εμφανούς οπλισμού.
3. Εντός (το πολύ) 3ώρου, αντιδιαβρωτική προστασία του εμφανούς οπλισμού με αντιδιαβρωτικό
κονίαμα.
4. Αποκατάσταση αρχικής διατομής με επισκευαστικό κονίαμα.
Επίσης, προτείνεται εργασία στεγανοποίησης του μικρού δώματος με δύο στρώσεις επαλειφόμενου
ελαστομερούς στεγανωτικού υλικού.
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Η όλη κατασκευή στηρίζεται σε 6 μικρά κυκλικά υποστυλώματα διαμέτρου Φ100 στα οποία προτείνεται:
(α): Να γεμίσει το κενό τους με κατάλληλο τσιμεντένεμα.
(β): Να βαφτούν με κατάλληλο χρώμα με την επίτευξη αντιδιαβρωτικής προστασίας.

1Ε. ΑΝΑΚΑΝΙΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ
Θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
• Αποξήλωση και απομάκρυνση του παλαιού υαλοπίνακα του στεγάστρου
• Προστασία ολόκληρου του μεταλλικού πλαισίου, με αφαίρεση της οξείδωσης, βαφή με μία στρώση
αντισκωριακό και δύο στρώσεις βαφή μετάλλου απόχρωσης που θα ορισθεί από το ΕΙΕ.
• Τοποθέτηση νέου κρυστάλλου τύπου triplex πάνω στο πλαίσιο.
Η ολική επιφάνεια εφαρμογής των προαναφερόμενων εργασιών είναι περίπου 15 τ.μ.

1ΣΤ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ
Θα αποξηλωθεί το υφιστάμενο δάπεδο και θα τοποθετηθεί νέο δάπεδο βινυλίου πάχους 2mm τουλάχιστον,
γκρι χρωματισμού, ή άλλης επιλογής κατόπιν συμφωνίας με το ΕΙΕ, με ειδικό υπόστρωμα απορρόφησης
κραδασμών ώστε να μην "περνούν " οι κτυπογενείς ήχοι από τα βήματα στον διάδρομο στο εσωτερικό των
θαλάμων.
Η επιφάνεια εφαρμογής των προαναφερόμενων εργασιών είναι: 2,50*18,00 = 45 τ.μ.

Γενικές Επισημάνσεις για το τμήμα 1:
1. Όλα τα κύρια είδη (πχ είδη υγιεινής και συμπληρωματικός εξοπλισμός W..C, πόρτες, πλακίδια,
δάπεδα κτλ) θα πρέπει από αισθητικής άποψης να τύχουν της έγκρισης του ΕΙΕ.
2. Τα παρακάτω είδη θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE :
(α): Κόλλες πλακιδίων και πλακίδια.
(β): Φωτιστικά σώματα.
(γ)Είδη υγιεινής τουαλετών.
(δ): Υλικά στεγανοποίησης δώματος.
(ε): Δάπεδο βινυλίου.
(στ): Βασικά εξαρτήματα του W.C. ΑΜΕΑ.
(ζ): Όλα τα μηχανήματα που, βάσει της Τεχνικής Περιγραφής, θα απαιτηθεί να τοποθετηθούν για κάθε
εργασία.
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TMHMA 2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ, ΣΥΝΑΦΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
Σχετικά με την εκτεταμένη ορατή διάβρωση εσωτερικά στους τοίχους των γραφείων και
κλιμακοστασίων, κυρίως των άνω ορόφων του πολυωρόφου κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών και συγκεκριμένα των πλευρών προς ΝΔ και ΒΑ, θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες.
1. Στεγανοποίηση των αρμών μεταξύ των μαρμάρων με τα οποία έχει επενδυθεί από πάνω
το περιμετρικό στηθαίο. Η στεγανοποίηση θα γίνει με ισχυρή ασφαλτική ταινία. Για να
υπολογιστεί το συνολικό μήκος του αρμού, αναφέρεται ότι η συνολική περίμετρος είναι
περίπου 160 μ., το μήκος κάθε πλάκας μαρμάρου είναι 1,2 μ και το πλάτος 0,27 μ.
(περίπου 36 μ. μήκους αρμού).
2. Εφαρμογή δύο στρώσεων επαλειφόμενου στεγανωτικού, περιμετρικά στην προεξοχή
μεταξύ άκρης προβόλου δώματος και ορθομαρμάρωσης, καθώς επίσης και εφαρμογή
στεγανωτικής μαστίχης. Η προς επάλειψη επιφάνεια είναι γωνιακή (στην ένωση του
δώματος με την ορθομαρμάρωση), με συνολικό πλάτος περίπου 20 εκ. και μήκος όσο και
η περίμετρος του πολυωρόφου, δηλαδή περίπου 160 μ.
3. Μικρής κλίμακας επισκευή σε ρωγμές του σοβά του περιμετρικού στηθαίου, βάψιμο με
αστάρωμα και δύο στρώσεις πλαστικού ακρυλικού χρώματος για εξωτερικούς τοίχους. Η
συνολική επιφάνεια του στηθαίου είναι περίπου 380 τ.μ.
4. Θα αποκατασταθεί ο τοίχος του γραφείου του 6ου υπέρ το ισόγειο ορόφου προς την ΒΔ
πλευρά και ο παρακείμενος τοίχος του κλιμακοστασίου στον ίδιο όροφο. Η αποκατάσταση
θα περιλαμβάνει απόξεση των διαβρωμένων τμημάτων, αστάρωμα, επίχρισμα και δύο
στρώσεις ακρυλικού χρώματος βάσης για εσωτερικούς χώρους, ίδιας απόχρωσης με την
υπάρχουσα. Η συνολική επιφάνεια των εν λόγω τοίχων είναι περίπου 50 τ.μ..
5. Σχετικά με τις εργασίες της 2ης παραγράφου, επειδή θα γίνουν περιμετρικά στον πρόβολο
και έξω από το περιμετρικό στηθαίο, θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας από
πτώση για τους εργαζόμενους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Θα πρέπει, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΙΕ, να τηρείται η ελάχιστη δυνατή
όχληση στο κτήριο και τους εργαζομένους σε αυτό. Για τις καθαιρέσεις, αποξήλωση υλικών κλπ.
θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την σκόνη με προσωρινό αποκλεισμό του χώρου από ξύλινα
πλαίσια και ανθεκτικά φύλλα από νάιλον. Τα προϊόντα της αποξήλωσης θα μεταφέρονται
αυθημερόν σε κάδο μπάζων, τοποθετημένο σε σημείο που θα υποδειχθεί από το ΕΙΕ, οι δε χώροι
θα καθαρίζονται επιμελώς αμέσως μετά. Ο κάδος θα πρέπει να απομακρυνθεί το συντομότερο
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δυνατόν. Ειδικότερα οι όποιες εργασίες καθαιρέσεων τοίχων απαιτηθούν, θα πρέπει να γίνουν
αποκλειστικά εκτός του βασικού ωραρίου εργασίας, ήτοι μετά τις 17:00 ή σε μη εργάσιμες ημέρες.

2.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας για
το έργο και να υποβάλει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΕΙΕ Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ)
και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και για τα 2 τμήματα του διαγωνισμού.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Οι περιγραφόμενες εργασίες δεν είναι οι συνολικά απαιτούμενες για την ολοκλήρωση του έργου.
Εντός της οικονομικής προσφοράς του, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει όλες
τις πρόδρομες εργασίες (πχ. υπόβαση τσιμεντοκονίας για επικόλληση πλακιδίων) που θα
απαιτηθούν ώστε να ολοκληρωθεί έντεχνα και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή το έργο.
Ο Ανάδοχος θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης των προσώπων που τυχόν θα χρησιμοποιήσει για
την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και συνεπώς μόνο αυτός
βαρύνεται για την ασφαλιστική τους κάλυψη, την πληρωμή των μισθών τους και των
ασφαλιστικών εισφορών τους. Επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή
ατυχήματος που ήθελε υποστεί κάποιος από τους υπαλλήλους του, προστηθέντες ή βοηθούς
εκπλήρωσης αυτού, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους & εξαιτίας αυτών.

Σελίδα 21

20PROC007662010 2020-11-17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1Α: Χώροι υγιεινής Ισογείου Πολυωρόφου (Εργασία 1Α)
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Παράρτημα 1Β: Χώρος τηλεφωνικού κέντρου στο υπόγειο του Πολυωρόφου
(Εργασία 1Β)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ 2

Σφραγίδα και υπογραφή Υποψήφιου Προμηθευτή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του παρόντος διαγωνισμού)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: [ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99220976]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ,11635]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ιππολύτη Καρβούνη]
- Τηλέφωνο: [210 7273526]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ipkarvouni@eie.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.eie.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [Συνοπτικός Διαγωνισμός για εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου του ΕΙΕ –45453000-7]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Αρ.
πρωτ. 3924/17.11.20
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση [……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ [ ] Ναι [] Όχι
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των [...............]
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια […...............]
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με [….]
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή α) [……]
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
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εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
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φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
2. δωροδοκία
3. απάτη
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή -[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερθούν
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
λεπτομερείς
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
πληροφορίες
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
[……]
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να -[.......................]
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα; (σύμφωνα με το
[.......................]
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010)
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής , ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Γ: Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς:

Απάντηση
Αριθμός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέροντα, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
υποβολή τους από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των όρων της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν
λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό.
2) Φορολογική ενημερότητα (εν ισχύ κατά την υποβολή τους ή εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους )
3) Ασφαλιστική ενημερότητα (εν ισχύ κατά την υποβολή τους ή εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους )
4) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
5)πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του καθένα
από τα οποία θα προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος: δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει
ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους, από το οποίο
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
7) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης (έκδοσης των τελευταίων 30 εργάσιμων ημερών πριν την υποβολή του). Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
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Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
8) αποδεικτικά έγγραφα ολοκλήρωσης των έργων που αναφέρθηκαν στην ενότητα IV Μέρος Γ του
ΤΕΥΔ όπως πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή, σε περίπτωση που
τα ανωτέρω δεν είναι εφικτό να προσκομιστούν, τιμολόγια ή συμβάσεις των έργων αυτών.

9)Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του υποψήφιου αναδόχου.
Ειδικότερα:
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
➢ Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις , εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους,

•

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής τους.

Σελίδα 41

