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: Α.Ψιλοβασιλόπουλος
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Πάτρα, 09/11/2012
Αριθ. Πρωτ.: 270178/7166
Προς: την Οικονοµική Επιτροπή
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.000€ ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.000€ πλέον Φ.Π.Α.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄)
δηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη».
2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α΄19), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν
2741/98 (ΦΕΚ 199/Α/28-09-1999.)
3) Την υπ’ αριθµ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονοµίας, περί
αναπροσαρµογής του χρηµατικού ποσού του άρθρου 41 του Ν.∆. 496/74 για την
σύναψη σύµβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρω.
4) Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68Α'/20.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων
του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
5) Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ. 150Α'/15.7.2007) «Κανονισµός Προµηθειών του
∆ηµοσίου» και την εγκύκλιο Π1/4232/12.09.2007 για την εφαρµογή του.
6) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ. 87Α'/7.6.2010).
7) Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής» , όπως
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α’/11.4.2012)
«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
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8) Το υπ΄ αριθµ. ΦΕΚ 2513/τ’Β/7-11-2011 περί ανάθεσης άσκησης τοµέων
αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες
που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
9) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικούµενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»
και άλλες διατάξεις.
10) Την Υπ. αριθµό 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. Β’
1291/2010) «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83,
παράγραφος 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
11) Τις διατάξεις του Ν. 3886/21010, «∆ικαστική προστασία, κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και
υπηρεσιών, σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (ΦΕΚ. 178Α΄/8.9.10).
12) Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ.
2225Α΄/27.12.2010).
13) Την υπ’ αριθµ. 149/10-09-2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού και τη διαµόρφωση
αίθουσας για τις ανάγκες των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου και
των Επιτροπών της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
14) Το άρθρο 3 του από 9.3.2012 Ιδιωτικού Συµφωνητικού Μίσθωσης Ακινήτου στη
συµβολή των οδών Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 και Αµερικής, όπου αναφέρεται
ότι οι χώροι κύριας χρήσης χρησιµοποιούνται για τη στέγαση των υπηρεσιών του
Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και
οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας εκείνων που υπάγονται στην Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ:
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών διαµόρφωσης χώρου της
στέγασης του Περιφερειακού Συµβουλίου και των Επιτροπών της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας και της προµήθειας του αναγκαίου εξοπλισµού, προϋπολογισµού 14.000€ πλέον
Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά ανά είδος ή για το
σύνολο των υπηρεσιών και υλικών που απαιτούνται.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ
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ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
(Πανεπιστηµίου 254 β’
κτίριο Intracom- Ισόγειο )
26110 Πάτρα

26/ 11/2012

∆ΕΥΤΕΡΑ

11.00

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί 26./11/2012, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.µ. στην έδρα της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Πανεπιστηµίου 254 (Β΄ Κτήριο) στην Πάτρα, στην αίθουσα
συσκέψεων, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµού. Οι προσφορές κατατίθενται στο
τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού – Ισόγειο Πανεπιστηµίου 254 (Β΄ Κτήριο ), το
αργότερο µέχρι την 26 / 11 /2012 και ώρα 11:00 π.µ.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.
Σε κάθε περίπτωση :
 Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο (έντυπο ή
ηλεκτρονικό) που παραλαµβάνουν, από άποψη πληρότητας, και να ενηµερώνονται για
τυχόν αλλαγές που θα δηµοσιευτούν στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
 Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, θα
πρέπει µαζί µε την προσφορά να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης µε βεβαιωµένη
την γνησιότητα της υπογραφής της.
 Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για δηµοσίευση σε µια ηµερήσια τοπική
εφηµερίδα στη έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Πάτρα) και σε µία ηµερήσια
οικονοµική εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας και ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου των κεντρικών υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας στην Πάτρα και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
(www.pde.gov.gr).
 Τα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης του διαγωνισµού σε περισσότερους του ενός αναδόχους, η δαπάνη
δηµοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο ο οποίος αναδείχθηκε µε το µεγαλύτερο ποσό.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Αχαΐας (Πανεπιστηµίου 254,
Β΄ Κτήριο, Πάτρα, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613.613.410, 2613.613.409 ) κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και από τις 8.30 π.µ. έως τις 14.00 µ.µ.
 Ο προϋπολογισµός ορίζεται στις 14.000 πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνει τον προϋπολογισµό
της Π.∆.Ε. του έτους 2012 και συγκεκριµένα τον φορέα 072 και τον Κ.Α.Ε. 0851 της
Π.Ε. Αχαΐας µε 17.220€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
 Για τη διαµόρφωση της αίθουσας του Π.Σ. απαιτούνται εργασίες διαρρύθµισης του
χώρου µε τη δηµιουργία µίας κύριας αίθουσας συνεδριάσεων 190m2, ενός χώρου
αναµονής 57m2, WC καθώς και WC ΑΜΕΑ 15m2. Τα παραπάνω αναφερθέντα
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περιλαµβάνουν τις εξής εργασίες και υλικά, που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα
του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης :
• αποξήλωση παλαιών γυψοσανίδων
• κατασκευή νέων χωρισµάτων από γυψοσανίδες ή από ξύλινα πλαίσια
• κατασκευή ψευδοροφής από ηχοαπορροφητική γυψοσανίδα
• εσωτερικές πόρτες (δύο (2) µεγάλες στην κυρίως αίθουσα, τέσσερις (4) για τα
WC
• πλακόστρωση δαπέδου και τοίχων WC
• χρωµατισµοί όπου απαιτείται
• υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση, είδη υγιεινής και εργασίες σύνδεσης
µε την κεντρική υδραυλική εγκατάσταση του κτηρίου.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Γενικά
1.1 Ορισµοί
Ανάδοχος: Ο προµηθευτής που κηρύσσεται µειοδότης µε την κατακύρωση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, όταν υπογράψει την απαιτούµενη σύµβαση µε την
Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας την προµήθεια των υλικών που προβλέπονται από την
παρούσα.
Αναθέτουσα αρχή: Στο παρόν κείµενο της παρούσης και της σύµβασης είναι η Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας.
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: Η παροχή υπηρεσιών διαµόρφωσης χώρου της στέγασης του
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας και των Επιτροπών της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας και της προµήθειας του αναγκαίου εξοπλισµού,
1.2 ∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ. Συνεταιρισµοί.
∆εν γίνονται δεκτοί:
 Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆
του ∆ηµοσίου Τοµέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις.
 Όσοι αποκλείσθηκαν µε απόφαση του Υπουργείου Εµπορίου.
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας επιφυλάσσεται στο δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση
της και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά προµηθευτή ο
οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.
1.3 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτούνται από τον συµµετέχοντα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Ενυπόγραφη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισµού και ότι αποδέχεται
αυτούς χωρίς επιφύλαξη.
2. Γραµµάτια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισµένης Τράπεζας για ποσό ίσο µε το 5% της προϋπολογιζόµενης αξίας των υπό
προµήθεια ειδών µε Φ.Π.Α.
3. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρ. 6, παρ. 1, περιπτ. β του Π.∆. 118/07) θεωρηµένη για το γνήσιο
υπογραφής, στην οποία:
I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού
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II. Να δηλώνεται ότι οι διαγωνιζόµενοι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
α) δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση Ι του εδ. α της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου,
β) δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περιπτ. 2 του εδ. α της παρ. 2 του
παραπάνω άρθρου καταστάσεις,
γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περιπτ. 3
του εδ. α της, παρ. 2 του παραπάνω άρθρου,
δ) είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περιπτ. 4 του εδαφ. α της παρ. 2 και στην περιπτ. 3 του εδ. β της παραγράφου 2 του
παραπάνω άρθρου,
ε) δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περιπτ. 2 του εδ. γ της παρ. 2 του
παραπάνω άρθρου κατάσταση.
III. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του
άρθρου 20 του ιδίου.
4. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής 1-3 θα υποβάλλονται στον κυρίως φάκελο της προσφοράς
(εις διπλούν, δηλ. πρωτότυπα και αντίγραφα), κατά τη διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του
Π.∆. 118/07 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
1.4 ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή
σύµφωνα µε το Ν. 2678/98 (Α290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής
έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία
που προβλέπεται στο αρθρ. 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/07:
Α. Οι Έλληνες πολίτες:
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1
του άρθρου 43 του Π.∆. 60/07, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα,
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη
διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό, και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Β. Οι αλλοδαποί
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Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περιπτ. 1
του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/07.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κάποια από τις καταστάσεις της περιπτ.
2 του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
της περιπτ. 3 του εδ. α της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν
να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την παράδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά και οι συνεταιρισµοί τα προβλεπόµενα από το
άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ του Π.∆. 118/07
∆. Οι ενώσεις προµηθευτών τα προβλεπόµενα από το άρθρο 7 του Π.∆. 118/07
1.5 Υποβολή φακέλου
Η καταληκτική προθεσµία κατάθεσης των προσφορών είναι η 26/11/2012 (ηµέρα ∆ευτέρα)
και ώρα 11.00 π.µ.
Οι προσφορές κατατίθενται σε δύο αντίτυπα [επί ποινή αποκλεισµού], µέσα σε ένα φάκελο
(το ένα µε την ένδειξη Πρωτότυπο και το άλλο Αντίγραφο). Σε περίπτωση διαφοροποίησης
τα περιεχόµενα του Πρωτοτύπου υπερισχύουν του Αντιγράφου.
Η γλώσσα σύνταξης της προσφοράς είναι υποχρεωτικά η Ελληνική [επί ποινή
αποκλεισµού], µε εξαίρεση τυχόν επισυναπτοµένων προσπέκτ, τα οποία µπορεί να είναι
εκτός από την Ελληνική, µόνο στην Αγγλική. Ο σφραγισµένος φάκελος θα πρέπει να φέρει
την ένδειξη:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ : επωνυµία και διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ και
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου»
«Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» :
● ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
● ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
● ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµό ***********************
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ****
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατά το
στάδιο υποβολής της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως – σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, που τοποθετείται επίσης µέσα
στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "Οικονοµική Προσφορά".
Στην προσφορά, ο προσφέρων θα αναγράφει την τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ για κάθε είδος
χωριστά, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογεγραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της
διακήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα
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τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει τους
όρους της προσφοράς του που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης,
προκειµένου να αξιολογηθούν.
Οι µειοδότες οι οποίοι θα αναδειχθούν από τον διαγωνισµό αυτό, πρέπει να προσέλθουν στα
γραφεία της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µέσα σε
(είκοσι) 20 µέρες από την ανακοίνωση σε αυτούς της απόφασης κατακύρωσης στο όνοµά
τους του διαγωνισµού, για την υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 6
του Π.∆. 118/07.
Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το
συνηµµένο υπόδειγµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του
άρθρου 25 του Π.∆. 118/07.
Προσφορά χωρίς την προσήκουσα εγγύηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Με ποινή να µη γίνουν δεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται σε φάκελο καλά σφραγισµένο,
σε δυο αντίγραφα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Προσφορές εκπρόθεσµες δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.
Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτεται.
Μη αποδοχή όρων της διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς µπορεί να αποτελέσει λόγο
πλήρους απόρριψης, όταν θα ελεγχθεί η προσφορά, κατά την κρίση της Επιτροπής
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
1.6 Προϋπολογισµός – Τιµή
Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ, ολογράφως και αριθµητικώς και το
συνολικό τίµηµα (των αναφεροµένων ποσοτήτων) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει [επί ποινή
αποκλεισµού] τον προϋπολογισµό του έργου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη. Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε
συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προµήθεια των υλικών και των απαραίτητων εργασιών προϋπολογίζεται µέχρι το ποσό
των 14.000€ πλέον Φ.Π.Α. βάσει της υπ’ αριθµ. 684/2012 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
Προσφορά η οποία δεν αναφέρει µε σαφήνεια το συνολικό ποσό, ανά είδος, θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ ποσών, η Επιτροπή δικαιούται να κρατήσει την πιο
συµφέρουσα για την Αναθέτουσα αρχή τιµή, χωρίς να απορρίψει την προσφορά, εφόσον
συµφωνεί ο υποψήφιος ανάδοχος.
Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, και συγκεκριµένα:
Οι προµηθευτές υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις που βαρύνουν τους προµηθευτές :
• Την κράτηση 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.
• Χαρτόσηµο 2% επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ.
• Ο.Γ.Α. 20% επί του ποσού του χαρτοσήµου
Για την εξόφληση του ποσού της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. Κατά την πληρωµή του παραστατικού θα παρακρατείται
φόρος 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα
µε την παρ. στ΄ του άρθρου 55 του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος.(Ν.2238/94)
1.7 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
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Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Παραλαβής
του ∆ιαγωνισµού (όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την απόφαση της υπ' αριθ. 684/2012
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), στις 26/11/2012 και ώρα 11.00 πµ, στο κτίριο των
κεντρικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Πανεπιστηµίου 254 β’
κτίριο Intracom - Ισόγειο). Όλοι οι παρευρισκόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς, επίσης, και των στοιχείων των προσφορών που
κατατέθηκαν.
Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους και µονογράφει τα
δικαιολογητικά. Για εκείνους που πληρούν τα δικαιολογητικά της §1.3, µονογράφει και τα
φύλλα του Πρωτοτύπου (εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών – prospects),
καθώς και την οικονοµική προσφορά. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει για το χρόνο
έλεγχου των προσφορών.
3 Η επιτροπή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις για κάποιες από τις προσφορές,
χωρίς να επιτραπεί να υπάρξει αντιπροσφορά.
1.8 Ενστάσεις
1 Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού
όργανο, ως εξής:
• Κατά του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της
παρούσας µέχρι την ηµεροµηνίας λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών και
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό
συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο
εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες, πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισµού.
• Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, που αφορούν τη συµµετοχή
οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή τη διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του
ίδιου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν, κατά την οποία
ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή
διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από
γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό
κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός
• Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική
απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αφότου ο
ενδιαφερόµενος υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της
αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από
την υποβολή της σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο
γνωµοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το
αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
• Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
µονιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 2, µέσα σε χρονικό
διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος ανάδοχος
έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η
ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον
µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική του απόφαση το αργότερο
σε επτά (7) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριήµερης προθεσµίας.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.
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3. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους, χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής
απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε
φροντίδα τους.
4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του
∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας, το
ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ.
1.9 Υπογραφή Σύµβασης
Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών θα κοινοποιηθεί σε αυτόν που αναδείχτηκε µειοδότης
(ή στους µειοδότες), ο οποίος (ή οι οποίοι) πρέπει εντός δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, φέροντας µαζί του νέα
εγγυητική επιστολή (καλής εκτέλεσης) του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή άλλης
αναγνωρισµένης Τράπεζας για ποσό ίσο προς το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας
(χωρίς Φ.Π.Α.), για την κανονική εκτέλεση και έγκαιρη παράδοση των ειδών που είναι για
προµήθεια.
Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται, δε,
από το Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο
της παρούσας.
Σε αυτή ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή και την εκτέλεση του έργου,
καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών. Ο Ανάδοχος
καλείται για την υπογραφή της το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, από την
ηµεροµηνία κατακύρωσης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσεται
έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής του εκπίπτει υπέρ της Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.

1.10 ∆ιαδικασία Παραλαβής
1. Η Ποσοτική παραλαβή του εξοπλισµού θα γίνει στον υπό διαµόρφωση χώρο, εντός
εύλογου χρονικού διαστήµατος από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του παρόντος
διαγωνισµού.
2.Η οριστική παραλαβή περιλαµβάνει και τις εργασίες άλλων συνεργείων και γι αυτό θα
γίνει στο τέλος όλων των επιµέρους εργασιών και προµηθειών.
3 Σε περίπτωση βλαβών ή λοιπών προβληµάτων που θα προκύψουν σε αυτό το διάστηµα, ο
ανάδοχος οφείλει να τις αποκαταστήσει σε διάστηµα 10 ηµερών από την γνωστοποίησή
τους.
Λόγω διαφορετικών συνεργείων που εµπλέκονται στις διάφορες εργασίες για τη διαµόρφωση
του χώρου, απαιτείται η καλύτερη δυνατή συνεργασία µεταξύ τους, υπό τις οδηγίες του
επιβλέποντα της Επιτροπής επίβλεψης του έργου.
1.11 Εγγύηση - Ευθύνη Αναδόχου
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Ο Προµηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού κατά την περίοδο της
εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει να µετράει από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής
του έργου (η οποία και θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο).
Ο χρόνος απόκρισής του στην αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας, από τη στιγµή που
θα του γνωστοποιηθεί θα είναι τάξης 3-4 ωρών, ενώ ο χρόνος αποκατάστασης πιθανής
βλάβης, δεν θα µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες.
Τα παραπάνω θα αποτελούν τµήµα της Σύµβασης, ενώ ο κάθε ανάδοχος θα κληθεί να
καταθέσει εγγυητική επιστολή για τη διάρκεια της εγγύησης για ποσό ίσο µε το 10% του
προϋπολογισµού (χωρίς το Φ.Π.Α.)
1.12 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - ∆ιαιτησία
1 Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά της ισχύος της Σύµβασης.
2 Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα δικαστήρια της Πάτρας σύµφωνα µε την
κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία.
3 ∆εν αποκλείεται, όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να
προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των ∆ικαστηρίων, σε
διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους
συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο.
2. Προσφερόµενο είδος
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν στην προσφορά τους πίνακα (ίδιο µε τον
Πίνακα του άρθρου 5, αναφέροντας για το κάθε είδος την τιµή προσφοράς.

3. Κριτήριο κατακύρωσης
Το κριτήριο για τη κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή του αναδόχου ή των
αναδόχων, είναι η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά ανά είδος ή στο σύνολο των
υπηρεσιών και υλικών που απαιτούνται.
4. Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για πέντε (5) µήνες από την
επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, υπερισχύοντας όποιας άλλης αναφοράς σε
οποιοδήποτε σηµείο της προσφοράς τους για µικρότερο διάστηµα.
5. Αντικείµενο του έργου
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α/Α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα
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1

2

3

Γυψοσανίδες standard πάχους 12,5mm:
- για κατασκευή τοίχου…………………………………
- για κατασκευή οροφής……………………………….
µε τα υλικά στερέωσης ( : στρωτήρες UW75/40,
ορθοστάτες CW75/50, γωνιόκρανα γαλβανισµένα 31x31,
σκοτίες, οδηγούς οροφής, περιµετρικά οροφής, εύκαµπτα
όπου χρειάζεται σύµφωνα µε το σχέδιο της αρχιτεκτονική
µελέτης, ντίζες Φ4mm και λοιπά εξαρτήµατα ανάρτησης η
στερέωσης,
τα υλικά αρµολόγησης µε αυτοκόλλητη δικτυωτή ταινία,

Γυψοσανίδες ανθυγρές πάχους 12,5mm
για κατασκευή τοίχου………………………………………
µε τα υλικά στερέωσης ( : στρωτήρες UW75/40,
ορθοστάτες CW75/50, γωνιόκρανα γαλβανισµένα 31x31,
σκοτίες και τα υλικά αρµολόγησης µε αυτοκόλλητη
δικτυωτή ταινία
Γυψοσανίδες διάτρητες µε ηχοαπορροφητικό φίλτρο
πάχους12,5mm :
- για κατασκευή τοίχου……………………. ………….
- για κατασκευή οροφής……………………………….
µε τα υλικά στερέωσης ( : στρωτήρες UW75/40,
ορθοστάτες CW75/50, γωνιόκρανα γαλβανισµένα 31x31,
σκοτίες, οδηγούς οροφής, περιµετρικά οροφής, εύκαµπτα
όπου χρειάζεται σύµφωνα µε το σχέδιο της αρχιτεκτονική
µελέτης, ντίζες Φ4mm και λοιπά εξαρτήµατα ανάρτησης η
στερέωσης και
τα υλικά αρµολόγησης µε αυτοκόλλητη δικτυωτή ταινία.

4

Μεταλλική θυρίδα οροφής 50x50

5

Πετροβάµβακας πάχους 50mm και πυκνότητας 50kg/m

46

Θύρα κυρίας αίθουσας Περιφ. Συµβ.( δίφυλλη ) aller retour,διαστάσεων 1,60 x 2.25m από MDF γυµνό
σουηδικό κάσωµα µε κλειδαριά και πόµολο inox,
βαµµένη,( βλέπε σχέδιο λεπτοµέρειας ) ………………….
Θύρα WC:
διαστάσεων 2.15x0,85 m από MDF γυµνό,
σουηδικό κάσωµα µε κλειδαριά και πόµολο,
βαµµένη …… ………………………………………………
διαστάσεων 2.15x1,00 m, από MDF γυµνό,
σουηδικό κάσωµα µε κλειδαριά και πόµολο,
βαµµένη …………………………………………………….

3

2

m
2
m

m

2

2

35
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45

m
2
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58
86

τεµάχιο

2

m

2

τεµάχιο

135

2

τεµάχιο

2

τεµάχιο

2
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7
•
•

Κεραµικά πλακίδια δαπέδου, διαστάσεων
1
0,25x0,40 µονόχρωµα λευκά η γκρι ( )…………..
Κεραµικά πλακίδια επένδυσης τοίχου,
διαστάσεων 0,25x0,40 µονόχρωµα λευκά η
1
γκρι ( )………………………………………………..

2

18

2

43

τεµάχιο
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,,

2
2
2
2
2
2
1
1
1

m

m

1

( ) σύµφωνα µε την υπόδειξη του επιβλέποντος

8

Ειδή υγιεινής :
• λεκάνη WC µε καζανάκι και καπάκι,……………..
• νιπτήρας µε πόδι,…………………………………..
• µπαταρία νιπτήρα απλή……………………………
• χαρτοθήκη inox,…………………………………….
• πιγκάλ inox, ………………………………………..
• καθρέπτης διαστάσεων 0,80 x1.00m …………….
• σετ ειδών υγιεινής για WC ΑΜΕΑ,……………….
• νεροχύτης µονός,……………………………………
• µπαταρία νεροχύτη απλή,…………………………
όλα τα απαιτούµενα υλικά για την σύνδεση των WC και
του νεροχύτη µε το δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης του
κτιρίου

9

Αποξήλωση –αποκατάσταση παλαιών γυψοσανίδων και
αποµάκρυνση µπαζών

10

Χρωµατισµοί οροφών και τοίχων µε πλαστικό χρώµα

m

2

m

2

22502

750800

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
1.Τα παραπάνω περιλαµβάνουν προµήθεια υλικών και τοποθέτηση.
2. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη που αφορά τον υπό
διαµόρφωση χώρο. Τα σχέδια της εν λόγω µελέτης επισυνάπτονται στο παράρτηµα της
παρούσας διακήρυξης.
3. Οι κατασκευές θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους και κανόνες της τέχνης
και της επιστήµης.
6. Χρονοδιάγραµµα έργου - Παράδοση
Οι προµηθευτές, µε τη συµµετοχή τους, συµφωνούν σε χρονοδιάγραµµα παράδοσης
του έργου εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος σε συνεργασία µε τα άλλα συνεργεία που θα
πραγµατοποιήσουν σειρά εργασιών στον υπό διαµόρφωση χώρο µε στόχο την αρτιότερη και
ταχεία αποπεράτωση του έργου.
Οι δαπάνες συσκευασίας και µεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή/ ανάδοχο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας……………………………….
Κατάστηµα………………………………………..
∆ιεύθυνση: (οδός, αριθµός, Τ.Κ, τηλ-fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ……………………………
Προς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ………………ΕΥΡΩ………………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ……………………………………………………(και
ολογράφως)…………………………………………………………………...υπέρ
της
εταιρείας ……………………………διεύθυνση………………………………………. δια
τη
συµµετοχή
της
εις
τον
διενεργούµενο
διαγωνισµό
της…………………………….………………για
την
προµήθεια……………………………………………………………σύµφωνα µε την υπ΄
αριθµ. ……………………… διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο το χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας
υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της.
Η
παρούσα
ισχύει
……………………………………………………………..

µέχρι

την

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη).
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας……………………………….
Κατάστηµα………………………………………..
∆ιεύθυνση: (οδός, αριθµός, Τ.Κ, τηλ-fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ……………………………
Προς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ…….....ΕΥΡΩ….………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ……………………………………………………(και
ολογράφως)…………………………….στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή
µας
υπέρ
της
εταιρείας………………………διεύθυνση……..…………………………………….
για
την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό ………….. σύµβασης, που
υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια ………………………………(αριθµ.
διακήρυξης………….)
προς
κάλυψη
των
αναγκών
του
……………………………………….. και το οποίο ποσό καλύπτει το 10% της
συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α εκ ……………..ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι
την επιστροφή της σ΄ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας
καµία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
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