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∆ΡΑΣΗ: ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙ-
ΚΩΝ

Ηµεροµηνία: 22 Σεπτεµβρίου 2022

Στο πλαίσιο του προγράµµατος του ϑέµατος µε κωδικό ΟΠΣ 5165418, προσκαλούνται οι ενδιαφε-
ϱόµενοι οικονοµικοί ϕορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΤΟΠΟΘΕ-
ΤΗΣΗ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ, (πιν. 1) ενδεικτικού προϋπολογισµού
27.634.42e πλέον Φ.Π.Α. και 34.266.68e περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε ελεύθερη συµπλήρωση
τιµολογίου, στο συνηµµένο υπόδειγµα προσφοράς. Ο προϋπολογισµός αποτελεί το ανώτατο όριο
προσφοράς. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό ϑα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κατά τη σύνταξη της προσφοράς, ϑα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :

• Η προσφορά υποβάλλεται για την εκτιµώµενη τιµή ανά είδος/διαιρετή υπηρεσία για την οποία
ενδιαφέρεστε,

• Η παράδοση/παροχή υπηρεσίας αφορά στην διεύθυνση Σ. Χάου 1 & Αµβρακίας, Σεπόλια,

• Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο για δύο (2) µήνες από τη λήξη
κατάθεσης της προσφοράς,

• Οι προσφερόµενες τιµές παραµένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και αποκλείεται
οποιαδήποτε αναθεώρηση τιµών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Επτά (7) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :

∆ευτέρα, 03– 10– 2022 και ώρα 16:30

Οι προσφορές ϑα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση:

Προς : ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν : Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

Οµήρου 54,
106 72 Αθήνα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα προσφορά, από οικονοµική άποψη, ϐάσει τιµής.

http://www.ekfrasi.gr


Η παροχή υπηρεσίας υλοποιείται ως «∆ηµόσια Σύµβαση ΄Εργων - Προµηθειών» κατά την έννοια
της περίπτωσης (ϐ) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισµοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο
ϐ΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόµου 4412/2016 «∆η-
µόσιες Συµβάσεις ΄Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) » (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016), λαµβανοµένων υπόψη των προβλεπόµενων καταργούµενων
και µεταβατικών διατάξεων που περιλαµβάνονται σε αυτόν.

Η δαπάνη του έργου ϑα ϐαρύνει τις πιστώσεις του έργου ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ και έχει εγγραφεί στον εγκεκριµµένο προϋπολογισµό Οικ. ΄Ετους 2022.

Στην προσφορά ϑα αναγράφεται η τιµή της παροχής υπηρεσίας πλέον Φ.Π.Α. και σε κάθε περί-
πτωση η προσφορά του ϕορέα, δεν ϑα πρέπει να υπερβαίνει τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό( εφόσον
η προσφορά αφορά την εκτιµώµενη τιµή ανά είδος/διαιρετή υπηρεσία για την οποία ενδιαφέρεστε).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην
κα Κ. Ανδρωνά (e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr) όλες τις εργάσιµες µέρες, κατά τις ώρες 09:00-15:00
και στα τηλέφωνα 210 36 46 953.

Η πληρωµή ϑα πραγµατοποιηθεί µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την
οριστική παραλαβή του συνόλου της προµήθειας/παρεχόµενης υπηρεσίας.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός ϕορέας οφείλει µε την οικονοµική προσφορά του σε περίπτωση που
η δαπάνη ξεπερνά τις 2.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., να συνυποβάλει :

1 Πρόσφατο απόσπασµα ποινικού µητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών µηνών από την
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς) σε περίπτωση που ο οικονοµικός ϕορέας είναι ατοµική
επιχείρηση ή του/ων διαχειριστή/ών σε περίπτωση νοµικού προσώπου υπό τη µορφή της εται-
ϱίας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε) ή προσωπικών
εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε) ή του διευθύνοντος συµβούλου και των µελών του ∆.Σ. σε περίπτωση
ανώνυµης εταιρίας (Α.Ε) ή των µελών του ∆.Σ. σε περίπτωση συνεταιρισµού

ή
Υπεύθυνη δήλωση, εκ µέρους του οικονοµικού ϕορέα, σε περίπτωση ϕυσικού προσώπου ή σε
περίπτωση νοµικού προσώπου από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, στην οποία ϑα αναγράφεται
ότι «δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού του οικονοµικού ϕορέα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει». Στην περίπτωση νοµικού προσώπου η
δήλωση αφορά το σύνολο των ϕυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του
οικονοµικού ϕορέα.

2 Πιστοποιητικό ϕορολογικής ενηµερότητας,

3 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας και

4 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης των τελευταίων 30 εργάσιµων ηµερών (σε περίπτωση
όπου ο οικονοµικός ϕορέας είναι νοµικό πρόσωπο).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1. ΄Ολοι οι ενδιαφερόµενοι ϑα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειµένου να λάβουν γνώση
του αντικειµένου και των ειδικών συνθηκών των εργασιών και να παραλάβουν σχέδια κάτοψης
των εγκαταστάσεων.



2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρµόζει όλες τις διατάξεις της εργατι-
κής νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, ϑα καταγγέλλεται η σύµβαση
µε την ανάδοχο εταιρεία.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας ϐάσει των διατάξεων
της κείµενης νοµοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ΄Α όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών,
καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί
µέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για
οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας (Π.∆. 17/96, Π.∆.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και
Π.∆. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων),
όπως αυτή κάθε ϕορά ισχύει.

4. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απα-
σχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισµένων στο ΄Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε
οποιοδήποτε άλλο κατά νόµο ασφαλιστικό ϕορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περί-
πτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ϕορέα επιβληθεί σε ϐάρος του ΕΚΠΕΘΕ η καταβολή
οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβά-
λει σε αυτό το αντίστοιχο ποσό. Επισηµαίνεται δε ότι τα άτοµα που ϑα απασχολήσει ο ανάδοχος
για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας ϑα έχουν νόµιµο δικαίωµα παραµονής και
εργασίας στην Ελλάδα.

5. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχηµα
ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείµενης νοµοθεσίας και
είναι µοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζηµίωση οποιουδήποτε, για κάθε ϕύσεως
και είδους Ϲηµιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων
που ϑα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του ΄Εργου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί
το ΕΚΠΕΘΕ να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ΄
αυτό το αντίστοιχο ποσό, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το ΕΚΠΕΘΕ δε ϕέρει
καµία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που ϑα απασχοληθεί για την εκτέλεση του
΄Εργου.

6. ΄Ολα τα υλικά και τεχνικός εξοπλισµός που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση
του έργου ϑα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας χωρίς ελαττώµατα και ϑα έχουν τις
διαστάσεις και τα ϐάρη που προβλέπονται από τους κανονισµούς, όταν δεν καθορίζονται από
τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωµατικά υλικά ή και τεχνικός
εξοπλισµός που υπέστη Ϲηµιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιµών ϑα αντικατασταθούν
ή διορθωθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

7. Τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισµός ϑα εγκατασταθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου
κατασκευής. Η εγκατάσταση ϑα εκτελεστεί από ειδικευµένους τεχνίτες, κατάλληλους για την
απαιτούµενη εργασία.

8. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση του ΕΚΠΕΘΕ και της Επιτροπής παρακολούθησης και πα-
ϱαλαβής των εργασιών, που έχει το δικαίωµα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα
ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της
εγκατάστασης. Πριν από την παράδοση του έργου ϑα πρέπει , επίσης, να προσκοµίσει όλες
τις τεχνικές πληροφορίες του εξοπλισµού σχετικά µε την εγκατάσταση, ϑέση σε λειτουργία,
ϱυθµίσεις, διάγνωση και αποκατάσταση ϐλαβών, στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
των εργασιών, εικονογραφηµένο έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών, για όλα τα υλικά που ϑα
εγκαταστήσει.



10. Εργασίες που προκαλούν όχληση (ϑόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) δεν ϑα εκτελούνται κατά τις ώρες της
κοινής ησυχίας, ή ανάλογα µε τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

11. Οι µεταφορές τυχόν αντικειµένων που υπάρχουν στους χώρους ϑα γίνουν µε ευθύνη του αναδό-
χου. Η συγκέντρωση, αποκοµιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που ϑα προκύψουν
από τις εκτελούµενες εργασίες ϑα γίνεται µόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, µε
ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα µπάζα ϑα συγκεντρώνονται και ϑα τοποθετούνται σε
πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και ϑα αποµακρύνονται από τους χώρους του
κτηρίου κάθε ϐράδυ. Οι παραπάνω εργασίες ϑα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ου-
δεµία όχληση στους υπόλοιπους ενοίκους του κτηρίου. Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται ϱητά
η µεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή µπαζών µε τους ανελκυστήρες.

12. Στα σηµεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η µεταφορά υλικών ϑα γίνεται µε
ιδιαίτερη προσοχή, προκειµένου να µην υπάρξουν Ϲηµίες στους ήδη διαµορφωµένους χώρους
του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε Ϲηµιών ο ανάδοχος ϑα ϕέρει την
απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

13. Μετά το πέρας των εργασιών ϑα γίνει πλήρης καθαρισµός των χώρων, καθώς και όλων των
εγκαταστάσεων των χώρων, ώστε όλοι οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε
άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιµοι προς χρήση.

14. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την
ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης της εν λόγω προµήθειας και εκτέλεσης εργασιών. Σε πε-
ϱίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών και παράδοσης πέραν των καθοριζοµένων 30
ηµερολογιακών ηµερών ϑα επιβάλλεται ποινική ϱήτρα ίση µε 150e για κάθε ηµέρα.

15. Ο Ανάδοχος µε την ολοκλήρωση των εργασιών και πριν την παραλαβή αυτών, ϑα υποβάλει
πλήρη ϕάκελο, ο οποίος ϑα περιλαµβάνει :

(αʹ) Πλήρη, ¨Ως Κατεσκευάσθη¨ (as built) σειρά σχεδίων σε έντυπη και ηλεκτρονικά επεξερ-
γάσιµη µορφή, µε αποτύπωση του συνόλου των εγκαταστάσεων. Τα ¨Ως Κατεσκευάσθη¨
σχέδια, ενδεικτικά ϑα περιλαµβάνουν, διάγραµµα ισχυρών ϱευµάτων, κατόψεις των χώ-
ϱων του διαµερίσµατος µε τον εγκατεστηµένο εξοπλισµό, υλικά, εξαρτήµατα, καλωδιώσεις,
γραµµές τροφοδοσίας κλπ., λεπτοµέρειες, λειτουργικά διαγράµµατα, µονογραµµικά σχέ-
δια (πινάκων κλπ) και ότι άλλο απαιτηθεί για την λεπτοµερή αποτύπωση του συνόλου των
εγκαταστάσεων.

(ϐʹ) ΄Ολα τα πιστοποιητικά, έγγραφα, έντυπα, ϐεβαιώσεις, εγγυήσεις, τεχνικά εγχειρίδια, εγ-
χειρίδια λειτουργίας κτλ των υλικών και εγκαταστάσεων.

(γʹ) Επίσης να γίνει σήµανση και ονοµαστική καταγραφή των ασφαλειών του πίνακα για κάθε
χώρο (εσωτερικών και εξωτερικών).

16. Η πληρωµή του αναδόχου ϑα γίνει µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την υποβολή της
ϐεβαίωσης της αρµόδιας Επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εν
λόγω προµήθειας και εκτέλεσης εργασιών.

17. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλουν την
οικονοµική τους προσφορά στο υπόδειγµα - έντυπο του ΕΚΠΕΘΕ, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται
η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες
του έργου. Η οικονοµική προσφορά στο υπόδειγµα έντυπο του ΕΚΠΕΘΕ ϑα κατατεθεί σε
κλειστό ϕάκελο µε πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

18. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύµβαση εντός του οριζόµενου
από την απόφαση ανάθεσης χρονικού διαστήµατος, ϑα κηρύσσεται αυτοµάτως έκπτωτος.

19. Ως χρόνος εγγύησης και συντήρησης ορίζεται το διάστηµα των δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία



παραλαβής των εργασιών. Εάν κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών, τα υλικά που ϑα χρησιµο-
ποιηθούν υποστούν µερική ή ολική καταστροφή, που ϑα προκύψει από από κατασκευαστικές
ατέλειες ή σφάλµατα τοποθέτησης/συνδεσµολογίας, από ελλιπή ή ελαττωµατικά υλικά κλπ, ο
ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, µε δικές του δαπάνες, µέσα
στην σχετική προθεσµία που ϑα τεθεί από το ΕΚΠΕΘΕ.

20. Το ΕΚΠΕΘΕ διατηρεί το δικαίωµα µε απόφασή του, να προχωρήσει στην µαταίωση της πε-
ϱιγραφόµενης προµήθειας -εγκατάστασης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να
υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ MDF ΄Η ΜΟΡΙΟΣΑΝΙ∆ΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ

1. Συµµορφώνονται µε τους εξής κανονισµούς :

(αʹ) Πρότυπο ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2004 και ΕΝ 438-2:2005

2. Χρησιµοποιήσουν υλικά τα οποία ϑα είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κα-
νονισµούς µε τη σήµανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους ϑα πρέπει να είναι κατάλληλα
πιστοποιηµένος για το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

3. Συµπεριλαµβάνουν στο κόστος του έργου στην οικονοµική προσφορά τους :

(αʹ) Τα νέα προς εγκατάσταση υλικά.

(ϐʹ) Την εργασία εγκατάστασης των νέων υλικών και την εκτέλεση δοκιµών µέχρι ικανοποιητι-
κής λειτουργίας και παράδοσης του έργου.

(γʹ) Η διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή είναι ενδεικτική. Γι αυτό το
λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, ϑα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού
ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες ϑα γίνουν ϐάσει πραγµατικών µε-
γεθών και όχι από τα σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής ϑα ϐαρύνει
τον Ανάδοχο. Σηµειώνεται ότι οι ποσότητες δύναται να αυξοµειωθούν κατά ποσοστό έως ±
5%, χωρίς αυτό να επηρεάσει την τιµή της προσφοράς.

(δʹ) ΄Ολα τα υλικά που ϑα χρησιµοποιηθούν, ϑα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριµένα από τους
αρµόδιους ϕορείς και σύµφωνα µε τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδια-
γραφές. Θα προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα και προστατευµένα µε περιτύλιγµα,
σε ποσότητα που να επιτρέπει τη ϕόρτωση και εκφόρτωση τους και σηµασµένα όπως προ-
ϐλέπουν τα σχετικά πρότυπα.

(εʹ) Οι αποχρώσεις των χρωµάτων όλων των υλικών ϑα είναι επιλογή της Αναθέτουσας.

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιήσει ειδικαυµένο προσωπικό (τεχνίτες) µε αποδεδειγ-
µένη εµπειρία για τις προβλεπόµενες εργασίες. Τυχόν ανειδίκευτο προσωπικό πρέπει να
περιορίζεται σε εργασίες ϐοηθητικής ϕύσης.

Επειδή το έργο αφορά ∆οµή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε πλήρη 24ώρη λειτουργία, ο
Ανάδοχος ϑα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά την οργάνωση του εργοταξίου και
την εκτέλεση και χρονικό προγραµµατισµό των εργασιών καθώς και στις συνεννοήσεις του µε την
αρµόδια ∆ιεύθυνση της ∆οµής.

Οι ποσότητες / εργασίες που αναφέρονται στον πίνακα 1 είναι ενδεικτικές. Οι τελικές ποσότητες
ϑα καθοριστούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πραλαβής του έργου.



1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πίνακας 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιγραφή CPV Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιµή Μον. Σύνολο

Κατασκευή ντου-
λαπών διαστ. 190×
90 × 60. Μελαµίνη
λευκή

39122000-3 τµ 59,28 175 10374

Τοποθέτηση δύο
ϱαφιών και ϑυρών

39122000-3 τεµ 9 90 810

Τοποθέτηση δύο ε-
πιπλέον πορτών

39122000-3 τεµ 2 40 80

Κατασκευή ντουλα-
πών διαστ. 115 ×
60 × 60. Μελαµίνη
λευκή

39122000-3 τµ 6,90 175 1207,5

Κάλυψη ϑερµοσί-
ϕωνα δαπέδου µε
κουτί από λευκή
µελαµίνη

39122000-3 τεµ 1 80 80

΄Αθροισµα 23,419
Γ.Ε.& Ο.Ε. (18%) 4,215.42

Σύνολο 27,634.42
ΦΠΑ 6,632.26

Ολικό Τίµηµα 34,266.68



1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πίνακας 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιγραφή CPV Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιµή Μον. Σύνολο

Κατασκευή ντου-
λαπών διαστ. 190×
90 × 60. Μελαµίνη
λευκή

39122000-3 τµ 59,28

Τοποθέτηση δύο
ϱαφιών και ϑυρών

39122000-3 τεµ 9

Τοποθέτηση δύο ε-
πιπλέον πορτών

39122000-3 τεµ 2

Κατασκευή ντουλα-
πών διαστ. 115 ×
60 × 60. Μελαµίνη
λευκή

39122000-3 τµ 6,90

Κάλυψη ϑερµοσί-
ϕωνα δαπέδου µε
κουτί από λευκή
µελαµίνη

39122000-3 τεµ 1

΄Αθροισµα

Γ.Ε & Ο.Ε. (18%)

Σύνολο

ΦΠΑ (24%)

Ολικό Τίµηµα

Με την παρούσα προσφορά αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της από 22/9/2022 πρό-
σκλησης και τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016.

Αθήνα, . . . . . . . . .
Ο Προσφέρων

(σφραγίδα - υπογραφή)
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